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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) 2020/1989
z dne 6. novembra 2020
o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v
regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020
(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)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 (2) določa enotno elektronsko obliko poročanja iz člena 4(7) Direktive
2004/109/ES, ki se uporablja za pripravo letnih računovodskih poročil izdajateljev. Konsolidirani računovodski
izkazi, vključeni vanje, se pripravijo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, ki so splošno znani kot
mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002
Evropskega parlamenta in Sveta (3), ali v skladu z MSRP, kot jih je izdal Upravni odbor za mednarodne računo
vodske standarde (IASB), ki se na podlagi Odločbe Komisije 2008/961/ES (4) štejejo za enakovredne MSRP,
sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

(2)

Osnovna taksonomija, ki se uporablja za enotno elektronsko obliko poročanja, temelji na taksonomiji MSRP in je
njena razširitev. Fundacija MSRP letno posodablja taksonomijo MSRP, med drugim da bi odražala izdaje novih
MSRP ali spremembe obstoječih MSRP, analize razkritij, o katerih se običajno poroča v praksi, ali izboljšave
splošne vsebine ali tehnologije taksonomije MSRP. Zato je treba posodobiti regulativne tehnične standarde, da
bodo odražali vse letne posodobitve taksonomije MSRP.

(3)

Marca 2020 je Fundacija MSRP objavila posodobljeno različico taksonomije MSRP. Navedena posodobitev bi se
zato morala odražati v Delegirani uredbi (EU) 2019/815.

(4)

Da bi omogočili dovolj časa za učinkovito izvajanje zahtev s strani izdajateljev in čim bolj zmanjšali stroške
skladnosti, bi se morala ta uredba uporabljati za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za
poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje. Vendar bi moralo biti izdajateljem dovoljeno, da
uporabljajo taksonomijo iz te uredbe že za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

(1) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 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 (UL L 143, 29.5.2019, str. 1).
(3) 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).
(4) 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)

Avtorske pravice, pravice izdelovalca podatkovnih baz in druge pravice intelektualne lastnine v taksonomiji MSRP
so v lasti Fundacije MSRP. Zato bi bilo treba v Prilogo I k Delegirani uredbi (EU) 2019/815 vključiti obvestilo o
avtorskih pravicah.

(6)

Delegirano uredbo (EU) 2019/815 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za
vrednostne papirje in trge.

(8)

Ta uredba je tehnična posodobitev Delegirane uredbe (EU) 2019/815, ki odraža posodobitve v taksonomiji MSRP
in kot taka ne pomeni nove politike ali bistvene spremembe obstoječe politike. ESMA ni opravil odprtega javnega
posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitnih s
tem povezanih stroškov in koristi ali zaprosil za nasvet interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustano
vljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ker bi bilo to zelo
nesorazmerno glede na področje uporabe in učinek te spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2019/815
Delegirana uredba (EU) 2019/815 se spremeni:
(1) Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;
(2) Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.
Člen 2
Prehodna določba
Z odstopanjem od Delegirane uredbe (EU) 2019/815, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2019/2100 (6), se lahko ta uredba uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za
poslovna leta, ki se začnejo pred 1. januarjem 2021.
Člen 3
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2021 za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se
začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje.
Člen 2 pa se uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 6. novembra 2020
Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN

(5) 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).
(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2100 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s
posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja (UL L 326, 16.12.2019, str. 1).
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PRILOGA I

Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2019/815 se spremeni:
(1) opredelitev esef_cor se nadomesti:
„predpona, ki se uporablja v razpredelnicah Prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚
http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor‘ “;
(2) opredelitev esef_all se nadomesti:
„predpona, ki se uporablja v razpredelnici Priloge VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚http://www.esma.
europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all‘ “;
(3) opredelitev ifrs-full se nadomesti:
„predpona, ki se uporablja v razpredelnicah prilog IV in VI za elemente, opredeljene v imenskem prostoru ‚http://xbrl.
ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full‘ “.
(4) doda se obvestilo o avtorskih pravicah:
„Fundacija MSRP si pridržuje avtorske pravice in pravice izdelovalca podatkovnih baz na gradivu taksonomije MSRP.
Gradivo taksonomije MSRP je pripravljeno z uporabo jezika XBRL z dovoljenjem družbe XBRL International.
Fundacija MSRP ne bo uveljavljala svojih pravic na gradivih taksonomije MSRP v EGP pri pripravi in uporabi
označenih računovodskih izkazov po MSRP v okviru uporabe MSRP. Fundacija MSRP si pridržuje vse druge pravice,
med drugim tiste zunaj EGP. Komercialna uporaba, vključno z reprodukcijo, je strogo prepovedana. Za več informacij
se obrnite na Fundacijo MSRP na www.ifrs.org.“.
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PRILOGA II
„PRILOGA VI

Shema osnovne taksonomije
SL

Preglednica
Shema osnovne taksonomije za označevanje konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Nenavadno velike spremembe
cen sredstev ali deviznih tečajev
[member]

Ta pripadnik pomeni nenavadno velike spremembe cen primer: MRS 10, 22.(g) člen
sredstev ali deviznih tečajev.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Računovodske ocene [axis]

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

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Računovodske ocene [member]

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

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Računovodski dobiček

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

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Vnaprej vračunani stroški

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

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant,
credit

Vnaprej vračunani stroški in
odloženi prihodki

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihod splošna praksa: MRS 1, 78.
kov. [glej: Vnaprej vračunani stroški; Odloženi prihodki] člen

18.12.2020

AbnormallyLargeChangesInAs member
setPricesOrForeignExchangeRa
tesMember
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ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AccrualsAndDeferredInco
meAbstract

Vnaprej vračunani stroški in
odloženi prihodki [abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC X instant,
lassifiedAsCurrent
credit

Vnaprej vračunani stroški in
odloženi prihodki, razvrščeni
kot kratkoročni

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsCurrentAbstract

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

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC X instant,
credit
lassifiedAsNoncurrent

Vnaprej vračunani stroški in
odloženi prihodki, razvrščeni
kot nekratkoročni

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeC
lassifiedAsNoncurrentAbstract

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

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Vnaprej vračunani stroški,
razvrščeni kot kratkoročni

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

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncur
rent

X instant,
credit

Vnaprej vračunani stroški,
razvrščeni kot nekratkoročni

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

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Nezaračunani prihodki

Znesek sredstva, ki predstavlja prihodek, ki je bil zaslužen, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
vendar še ni prejet.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa X instant,
lueOfFinancialAssetsAttributa debit
bleToChangesInCreditRiskOfFi
nancialAssets

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

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen
finančnih sredstev, določenih za merjenje po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati
spremembam kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a)
kot 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 spremembe
njihove poštene vrednosti, ki se ga lahko pripiše spre
membam kreditnega tveganja sredstev. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sredstev, dolo
čenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja finančnih sredstev]

Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihod splošna praksa: MRS 1, 78.
kov, razvrščenih kot kratkoročnih. [glej: Vnaprej vraču člen
nani stroški in odloženi prihodki]

SL
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Znesek vnaprej vračunanih stroškov in odloženih prihod splošna praksa: MRS 1, 78.
kov, razvrščenih kot nekratkoročnih. [glej: Vnaprej vraču člen
nani stroški in odloženi prihodki]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen
kreditnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih
instrumentov, povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi
za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finan
čnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih
s finančnimi sredstvi, določenimi kot merjenimi po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Finančna sred
stva]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangesInCreditRi
skOfLiability

X instant,
credit

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

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
tveganje [member]; Tržno tveganje [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obveznosti, ki ga
je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja
obveznosti]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoanOrReceivableAttri
butableToChangesInCreditRi
skOfFinancialAssets

X instant,
debit

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

Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti
posojil ali terjatev, ki ga je mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja sredstev, določeno: (a) 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 [mem
ber]]

razkritje:
MSRP 7, 9.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairVa
lueOfLoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSimila
rInstruments

X instant

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

Skupno povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kredi
tnih izpeljanih finančnih instrumentov ali podobnih
instrumentov, povezanih s posojili ali terjatvami. [glej:
Izpeljani finančni instrumenti [member]; Povečanje
(zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpeljanih finan
čnih instrumentov ali podobnih instrumentov, povezanih
s posojili ali terjatvami]

razkritje:
MSRP 7, 9.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
18.12.2020
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Akumulirana amortizacija in
oslabitev [member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo in oslabi razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
tev. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije]
razkritje: MRS 16, 75.(b) člen,
razkritje: MRS 38, 118.(c) člen,
razkritje: MRS 40, 79.(c) člen,
razkritje: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

member

Akumulirana amortizacija
[member]

Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo. [glej: splošna praksa: MRS 16, 73.(d)
Stroški amortizacije]
člen, razkritje: MRS 16, 75.(b)
člen, splošna praksa: MRS 38,
118.(c) člen, splošna praksa:
MRS 40, 79.(c) člen, splošna
praksa: MRS 41, 54.(f) člen

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingAmoun
tAssets

X instant,
debit

Akumulirana prilagoditev za
varovanje poštene vrednosti
pred tveganjem za varovano
postavko, vključena v
knjigovodsko vrednost, sredstva

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

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingAmount
Liabilities

X instant,
credit

Akumulirana prilagoditev za
varovanje poštene vrednosti
pred tveganjem za varovano
postavko, vključena v
knjigovodsko vrednost,
obveznosti

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

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainingInSta
tementOfFinancialPositionFor
HedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGain
sAndLossesAssets

X instant,
debit

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

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v)
vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega člen
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 tvega
njem varovane postavke [member]]
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member

Uradni list Evropske unije

AccumulatedDepreciationA
mortisationAndImpairment
Member

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Akumulirana prilagoditev za
varovanje poštene vrednosti
pred tveganjem, ki ostane v
izkazu finančnega položaja, za
pred tveganjem varovano
postavko, ki se ne prilagaja več
za dobičke in izgube iz naslova
varovanja, obveznosti

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMem
ber

member

Akumulirana oslabitev [member] Ta pripadnik pomeni akumulirano oslabitev. [glej: Izguba splošna praksa: MRS 16, 73.(d)
zaradi oslabitve]
člen, 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, primer: MSRP 7, 35.N
člen, primer: MSRP 7, IG29.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
credit

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

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncomeMember

member

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

ifrs-full

AcquisitionAndAdministratio
nExpenseRelatedToInsurance
Contracts

X duration,
debit

Odhodki za pridobivanje in
upravljanje v zvezi z
zavarovalnimi pogodbami

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

18.12.2020

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainingInSta
tementOfFinancialPositionFor
HedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGain
sAndLossesLiabilities

SL

Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje poštene razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(v)
vrednosti pred tveganjem, ki ostane v izkazu finančnega člen
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 varo
vanja. [glej: Finančne obveznosti po odplačni vrednosti;
Pred tveganjem varovane postavke [member]]

ifrs-full

L 429/8

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost deleža v
lastniškem kapitalu prevzetega
podjetja na datum prevzema, ki
ga ima prevzemnik neposredno
pred datumom prevzema

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

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferred

X instant,
credit

Preneseno nadomestilo, poštena
vrednost na datum prevzema

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

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTo
talConsiderationTransferre
dAbstract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsFor
TransactionRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

X duration,
debit

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

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

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsReco
gnisedAsExpenseForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

X duration,
debit

Stroški v zvezi s prevzemom,
pripoznani kot odhodek, za
transakcijo, ki je bila pripoznana
ločeno od pridobitve sredstev in
prevzema obveznosti v poslovni
združitvi

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

X duration,
debit

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, biološka sredstva

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
debit

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

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslovnimi člen – datum prenehanja
združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; Odloženi veljavnosti 1.1.2021
stroški pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]

Poštena vrednost celotnega
prenesenega nadomestila na
datum prevzema [abstract]
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X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

AcquisitiondateFairValueOfE
quityInterestInAcquireeHeld
ByAcquirerImmediatelyBefo
reAcquisitionDate

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, neopredmetena
sredstva in dobro ime

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, naložbene
nepremičnine

Povečanje naložbenih nepremičnin, ki izhaja iz pridobitev razkritje: MRS 40, 76.(b) člen,
s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [mem razkritje: MRS 40, 79.(d)(ii)
ber]; Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

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

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz pridobitev s poslov člen – datum prenehanja
nimi združitvami. [glej: poslovne združitve [member]; veljavnosti 1.1.2021
Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavaro
valnih pogodb]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, druge rezervacije

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness X duration,
CombinationsPropertyPlantAn debit
dEquipment

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, opredmetena
osnovna sredstva

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

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Pridobitve s poslovnimi
združitvami, pozavarovalna
sredstva

Povečanje pozavarovalnih sredstev, ki izhaja iz pridobitev splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
s poslovnimi združitvami. [glej: poslovne združitve [mem člen – datum prenehanja
ber]; Pozavarovalna sredstva]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17

X instant,
debit

Dejanske škode iz naslova
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

Znesek dejanskih škod iz naslova pogodb iz področja razkritje:
MSRP 17, 130. člen – začetek
uporabe MSRP 17.
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Aktuarska predpostavka o
diskontnih stopnjah

Diskontna stopnja, ki se uporablja kot pomembna splošna praksa: MRS 19, 144.
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene
zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDis
countRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o
diskontnih stopnjah [member]

Ta pripadnik pomeni diskontne stopnje, ki se uporabljajo splošna praksa: MRS 19, 145.
kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke člen
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o
pričakovanih stopnjah inflacije

Pričakovana stopnja inflacije, ki se uporablja kot splošna praksa: MRS 19, 144.
pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje člen
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za
določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske pred
postavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfInflationMember

member

Aktuarske predpostavke o
pričakovanih stopnjah inflacije
[member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje inflacije, ki se splošna praksa: MRS 19, 145.
uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske člen
predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o
Pričakovana stopnja povečanja pokojnin, ki se uporablja splošna praksa: MRS 19, 144.
pričakovanih stopnjah povečanja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje člen
pokojnin
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za
določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske pred
postavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfPensionIncrease
sMember

member

Aktuarske predpostavke o
Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja splošna praksa: MRS 19, 145.
pričakovanih stopnjah povečanja pokojnin, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. člen
pokojnin [member]
[glej: Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarske predpostavke o
Pričakovana stopnja povečanja plač, ki se uporablja kot splošna praksa: MRS 19, 144.
pričakovanih stopnjah povečanja pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje člen
plač
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]; Obveza za
določene zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske pred
postavke [member]]
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X.XX instant

Uradni list Evropske unije

ActuarialAssumptionOfDis
countRates

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Aktuarske predpostavke o
Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje povečanja plač, splošna praksa: MRS 19, 145.
pričakovanih stopnjah povečanja ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: člen
plač [member]
Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuarske predpostavke o
pričakovani življenjski dobi po
upokojitvi

Pričakovana življenjska doba po upokojitvi, ki se upora splošna praksa: MRS 19, 144.
blja kot pomembna aktuarska predpostavka za ugota člen
vljanje sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke.
[glej: Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti;
Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirementMem
ber

member

Aktuarske predpostavke o
pričakovani življenjski dobi po
upokojitvi [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovano življenjsko dobo po splošna praksa: MRS 19, 145.
upokojitvi, ki se uporablja kot aktuarska predpostavka. člen
[glej: Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o
stopnjah gibanja zdravstvenih
stroškov

Stopnja gibanja zdravstvenih stroškov, ki se uporablja kot splošna praksa: MRS 19, 144.
pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje člen
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Obveza za določene zaslužke, po sedanji vrednosti;
Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o
stopnjah gibanja zdravstvenih
stroškov [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje gibanja zdravstvenih stroš splošna praksa: MRS 19, 145.
kov, ki se uporabljajo kot aktuarske predpostavke. [glej: člen
Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta
lityRates

X.XX instant

Aktuarska predpostavka o
stopnjah umrljivosti

Stopnja umrljivosti, ki se uporablja kot pomembna splošna praksa: MRS 19, 144.
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene
zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta
lityRatesMember

member

Aktuarska predpostavka o
stopnjah umrljivosti [member]

Ta pripadnik pomeni stopnje umrljivosti, ki se uporabljajo splošna praksa: MRS 19, 145.
kot aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke člen
[member]]

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

ActuarialAssumptionOfExpec
tedRatesOfSalaryIncrease
sMember

SL

ifrs-full

L 429/12

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Aktuarska predpostavka o
upokojitveni starosti

Upokojitvena starost, ki se uporablja kot pomembna splošna praksa: MRS 19, 144.
aktuarska predpostavka za ugotavljanje sedanje vrednosti člen
obveze za določene zaslužke. [glej: Obveza za določene
zaslužke, po sedanji vrednosti; Aktuarske predpostavke
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAgeMember

member

Aktuarska predpostavka o
upokojitveni starosti [member]

Ta pripadnik pomeni upokojitveno starost, ki se uporablja splošna praksa: MRS 19, 145.
kot aktuarska predpostavka. [glej: Aktuarske predpostavke člen
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarske predpostavke [axis]

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarske predpostavke
[member]

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 zago
tavljanja pozaposlitvenih zaslužkov. Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os ‚Aktuarske predpostavke‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInDemographi
cAssumptionsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
debit

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

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(ii)
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz člen
aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb demo
grafskih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja
čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določe
nega zaslužka). Demografske predpostavke obravnavajo
na primer: (a) umrljivost; (b) stopnje fluktuacije zaposlen
cev, 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)]
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Aktuarski dobički (izgube) iz
naslova sprememb finančnih
predpostavk, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(iii)
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz člen
aktuarskih dobičkov (izgub) iz naslova sprememb finan
čnih predpostavk, ki privedejo do ponovnega merjenja
čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določe
nega zaslužka). Finančne predpostavke obravnavajo na
primer: (a) diskontno stopnjo; (b) raven zaslužkov, razen
stroška zaslužkov, ki jih morajo plačati zaposlenci, in
prihodnjo raven plač; (c) v primeru zdravstvenih nadome
stil prihodnje zdravstvene stroške, tudi stroške obravna
vanja 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 službovanje pred datumom poročanja,
ali na zaslužke, ki izhajajo iz tega službovanja. [glej: Čista
obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromExperienceAdjustments
NetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
debit

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

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 19,
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 zaslužka).
Izkustvene prilagoditve obravnavajo učinke razlik med
prejšnjimi aktuarskimi predpostavkami in dejanskimi
dogodki. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromi X instant,
sedRetirementBenefits
credit

Aktuarska sedanja vrednost
obljubljenih pokojnin

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

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecogni X duration
sedInProfitOrLossAllowan
ceAccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

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

Znesek dodatnega popravka vrednosti za kreditne izgube splošna praksa: MSRP 7, 16.
finančnih sredstev, pripoznan v poslovnem izidu. [glej: člen – datum prenehanja
Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih veljavnosti 1.1.2021
sredstev]

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInFinancialAs
sumptionsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClas
sOfAssetsAcquiredAndLiabili
tiesAssumedAbstract

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

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAccount
sAbstract

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

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tEntityExposureToRisk

text

Dodatne informacije o
izpostavljenosti podjetja
tveganju

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

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tInsuranceContractsExplana
tory

text block

Dodatne informacije o
zavarovalnih pogodbah [text
block]

Dodatne informacije o zavarovalnih pogodbah, potrebne razkritje:
za izpolnitev cilja zahtev po razkritju v MSRP 17. [glej: MSRP 17, 94. člen – začetek
Zavarovalne pogodbe [member]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
text
NatureAndFinancialEffectOfBu
sinessCombination

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureOfAndChangesInRi
sksAssociatedWithInterestsIn
StructuredEntitiesExplanatory

text block

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

ifrs-full

AdditionalInformationAboutS
harebasedPaymentArrange
ments

text block

Dodatne informacije o
dogovorih za plačilo na podlagi
delnic [text block]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombination

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije

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

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

Dodatne informacije [abstract]
Dodatne obveznosti, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

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

L 429/15

X duration,
credit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombinationAbstract

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Dodatni vplačani kapital

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

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMem
ber

member

Dodatni vplačani kapital
[member]

Ta pripadnik pomeni zneske, prejete iz naslova izdaje splošna praksa: MRS 1, 108.
delnic podjetja, ki presegajo nominalno vrednost, in člen
zneske, prejete iz naslova drugih transakcij, ki vključujejo
delnice ali delničarje podjetja.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherPro
visions

X duration,
credit

Dodatne rezervacije, druge
rezervacije

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

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherPro
visionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGood
will

X duration,
debit

Dodatno pripoznanje, dobro
ime

Znesek dodatnega pripoznanega dobrega imena, razen razkritje: MSRP 3, B67.(d)(ii)
dobrega imena, vključenega v skupino za odtujitev, ki člen
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 [mem
ber]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Povečanja, ki izhajajo iz
pridobitev, naložbene
nepremičnine

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

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiolo
gicalAssets

X duration,
debit

Povečanja, ki izhajajo iz
nakupov, biološka sredstva

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

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsset
BiologicalAssets

X duration,
debit

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

L 429/16
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Dodatne obveznosti, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi [abstract]
SL
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Dodatne rezervacije, druge
rezervacije [abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsse
tInvestmentProperty

ifrs-full

AdditionsInvestmentProper
tyAbstract

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Povečanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz povečanj, ki ne izha
jajo iz poslovnih združitev. [glej: Obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb; poslovne
združitve [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssets

X duration,
debit

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, biološka sredstva

Znesek povečanj bioloških sredstev, ki niso bila prid splošna praksa: MRS 41, 50.
obljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve člen
[member]; Biološka sredstva]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssetsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

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

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsInvest
mentProperty

X duration,
debit

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, naložbene
nepremičnine

Znesek povečanj naložbenih nepremičnin, ki niso bile razkritje: MRS 40, 76.(a) člen,
pridobljene v poslovnih združitvah. [glej: poslovne zdru razkritje: MRS 40, 79.(d)(i)
žitve [member]; Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsProper
tyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, opredmetena
osnovna sredstva

Znesek povečanj opredmetenih osnovnih sredstev, ki niso razkritje: MRS 16, 73.(e)(i) člen
bila pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne
združitve [member]; Opredmetena osnovna sredstva]

SL

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

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Povečanja, naložbene
nepremičnine [abstract]

Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, biološka sredstva
[abstract]

Uradni list Evropske unije

primer: MSRP 4, IG37.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Vrsta elementa
in drugi
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Pojasnilo oznake
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Povečanja, razen s poslovnimi
združitvami, pozavarovalna
sredstva

Znesek povečanj pozavarovalnih sredstev, ki niso bila splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
pridobljena v poslovnih združitvah. [glej: poslovne zdru člen – datum prenehanja
žitve [member]; Pozavarovalna sredstva]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Povečanja nekratkoročnih
sredstev, ki niso finančni
instrumenti, terjatve za odloženi
davek, čista sredstva določenega
zaslužka ter pravice iz naslova
zavarovalnih pogodb

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

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

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

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeO
fEntity

text

Naslov registriranega sedeža
podjetja

Naslov, na katerem je registriran sedež podjetja.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi
nancialStatementsAreObtaina
ble

text

Naslov, na katerem so na voljo
konsolidirani računovodski
izkazi

Naslov, na katerem je mogoče pridobiti konsolidirane razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP,
končnega ali katerega koli vmesnega obvladujočega
podjetja poročajočega podjetja. [glej: Konsolidirani [mem
ber]; MSRP [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageSha
res

shares

Prilagojeno tehtano povprečno
število uveljavljajočih se
navadnih delnic

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]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisatio
nExpense

X duration,
debit

Prilagoditve za stroške
amortizacije (neopr.)

Prilagoditve za stroške amortizacije (neopredmetenih sred splošna praksa: MRS 7, 20.
stev) za uskladitev poslovnega izida s čistim denarnim člen
tokom iz poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri
poslovnih aktivnostih). [glej: Poslovni izid; Stroški amor
tizacije]

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsReinsu
ranceAssets

SL

ifrs-full
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razkritje:
MSRP 7, 23.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X duration,
debit

Zneski, odstranjeni iz lastniškega
kapitala in vključeni v
knjigovodsko vrednost
nefinančnega sredstva
(obveznosti), katerega pridobitev
(oziroma nastanek) je bila pred
tveganjem zavarovana zelo
verjetna napovedana transakcija,
čisti znesek po odštetju davka

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v
začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinan
čnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma
nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna
napovedana transakcija, čisti znesek po odštetju davka.
[glej: Knjigovodska vrednost [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriod

X duration,
debit

Prilagoditve za odmerjeni davek
za prejšnja obdobja

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInBiologicalAssets

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) bioloških sredstev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInDerivativeFinancialAs
sets

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) izpeljanih finančnih
sredstev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInFinancialAssetsHeld
ForTrading

X duration,
debit

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInInventories

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) zalog

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInLoansAndAdvancesTo
Banks

X duration,
debit

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

L 429/19
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Prilagoditve za zmanjšanje
Prilagoditve za zmanjšanje (povečanje) posojil in splošna praksa: MRS 7, 20.
(povečanje) posojil in predujmov predujmov strankam za uskladitev poslovnega izida s člen
strankam
čistim denarnim tokom iz poslovnih aktivnosti (upora
bljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej: Posojila in
predujmi strankam; Poslovni izid]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherAssets

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) drugih sredstev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherCurrentAssets

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) drugih kratkoročnih
sredstev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherOperatingRecei
vables

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) drugih poslovnih
terjatev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInReverseRepurchaseA
greementsAndCashCollatera
lOnSecuritiesBorrowed

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) pogodb o začasnem
odkupu in zavarovanja z
denarnimi sredstvi za izposojene
vrednostne papirje

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInTradeAccountReceiva
ble

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
(povečanje) terjatev do kupcev

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

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInTradeAndOtherRecei
vables

X duration,
debit

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

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx X duration,
pense
debit

Prilagoditve za odhodek za
odloženi davek

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

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInLoansAndAdvancesTo
Customers

SL

ifrs-full

L 429/20

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

AdjustmentsForDeferredTaxOf X duration,
PriorPeriods
debit

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Prilagoditve za stroške
amortizacije

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]

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpenseAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Prilagoditve za stroške
amortizacije in izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu

Prilagoditve za stroške amortizacije in izgubo zaradi osla splošna praksa: MRS 7, 20.
bitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve) za uskladitev člen
poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz poslovnih
aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivnostih). [glej:
Izguba zaradi oslabitve; Stroški amortizacije; Izguba zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripo
znana v poslovnem izidu; Poslovni izid]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nExpense

X duration,
debit

Prilagoditve za stroške
amortizacije (opr.)

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

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIn
come

X duration,
credit

Prilagoditve za prihodke od
dividend

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

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGain
sLosses

X duration,
debit

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

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Prilagoditve za stroške
financiranja

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

L 429/21

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

Uradni list Evropske unije

Prilagoditve za odloženi davek
za prejšnja obdobja

SL

ifrs-full

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve za finančne
prihodke

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

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceInco
meCost

X duration,
credit

Prilagoditve za finančne
prihodke (stroške financiranja)

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDi X duration,
sposalOfInvestmentsInSubsi
credit
diariesJointVenturesAndAsso
ciates

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDi X duration,
sposalsPropertyPlantAndEquip credit
ment

Prilagoditve za dobiček (izgubo)
ob odtujitvi, opredmetena
osnovna sredstva

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueLessCo
stsToSellBiologicalAssets

X duration,
credit

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueOfDeri
vatives

X duration,
credit

Prilagoditve za dobičke (izgube)
iz spremembe poštene vrednosti
izpeljanih finančnih
instrumentov

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

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsForFinanceIncome

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossRecognisedInProfitOr
LossGoodwill

X duration,
debit

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve, pripoznano v
poslovnem izidu, dobro ime

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano 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 aktiv
nostih). [glej: Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznana v poslovnem izidu]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLos
sExplorationAndEvaluationAs
sets

X duration,
debit

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu, sredstva za
raziskovanje in vrednotenje

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLos
sInventories

X duration,
debit

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu, zaloge

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20.
izgube zaradi oslabitve) pri zalogah, pripoznano v člen
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]

L 429/23

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsForGainsLosse
sOnFairValueAdjustmentIn
vestmentProperty

SL

ifrs-full
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Predpona
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atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu, posojila in
predujmi

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLos
sPropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

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.
izgube zaradi oslabitve) pri opredmetenih osnovnih sred člen
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]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLos
sTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Prilagoditve za izgubo zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu, terjatve do
kupcev in druge terjatve

Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev splošna praksa: MRS 7, 20.
izgube zaradi oslabitve) pri terjatvah do kupcev in drugih člen
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 oslabi
tve; Prilagoditve za izgubo zaradi oslabitve (razveljavitev
izgube zaradi oslabitve), pripoznano v poslovnem izidu;
Izguba zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabi
tve), pripoznana v poslovnem izidu]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Prilagoditve za odhodke za
davek od dobička

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDeferredIncome

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) odloženih
prihodkov

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

18.12.2020

X duration,
debit
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AdjustmentsForImpairmen
tLossReversalOfImpairmen
tLossRecognisedInProfitOrLos
sLoansAndAdvances

SL

ifrs-full
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) depozitov bank

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDepositsFromCusto
mers

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) depozitov strank

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDerivativeFinancialLia
bilities

X duration,
debit

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInEmployeeBenefitLiabi
lities

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) obveznosti iz
naslova zaslužkov zaposlencev

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInFinancialLiabilities
HeldForTrading

X duration,
debit

Prilagoditve za zmanjšanje
Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) finančnih obvez splošna praksa: MRS 7, 20.
(povečanje) finančnih obveznosti nosti v posesti za trgovanje za uskladitev poslovnega člen
v posesti za trgovanje
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]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInInsuranceReinsuran
ceAndInvestmentContractLia
bilities

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) obveznosti iz
zavarovanja, pozavarovanja in
naložbenih pogodb

Prilagoditve za povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zava splošna praksa: MRS 7, 20.
rovanja, pozavarovanja in naložbenih pogodb za uskla člen
ditev poslovnega izida s čistim denarnim tokom iz
poslovnih aktivnosti (uporabljenim pri poslovnih aktivno
stih). [glej: Obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah;
Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavaro
valnih pogodb; Poslovni izid]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherCurrentLiabilities

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) drugih
kratkoročnih obveznosti

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

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherOperatingPaya
bles

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) drugih obveznosti
iz poslovanja

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

ifrs-full

X duration,
AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInRepurchaseAgreement debit
sAndCashCollateralOnSecuri
tiesLent

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInTradeAccountPayable

X duration,
debit

Prilagoditve za povečanje
(zmanjšanje) obveznosti do
dobaviteljev

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInTradeAndOtherPaya
bles

X duration,
debit

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

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOt
herProvisionsArisingFromPas
sageOfTime

X duration,
debit

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

ifrs-full

AdjustmentsForInterestEx
pense

X duration,
debit

Prilagoditve za odhodke za
obresti

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

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherLiabilities

SL

ifrs-full

L 429/26

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Prilagoditve za prihodke od
obresti

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

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAs
sets

X duration,
debit

Prilagoditve za izgube (dobičke)
iz odtujitve nekratkoročnih
sredstev.

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

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Prilagoditve za rezervacije

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

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfi
tLoss

X duration,
debit

Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida

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

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfi
tLossAbstract

Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida [abstract]

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay X duration,
debit
ments

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

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Prilagoditve za nerazdeljene
dobičke pridruženih podjetij

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethod

X duration,
credit

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

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFo
reignExchangeLossesGains

X duration,
debit

Prilagoditve za nerealizirane
izgube (dobičke) iz tečajnih
razlik

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsForInterestIncome

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

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

L 429/27

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

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida razen
sprememb obratnega kapitala

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

ifrs-full

AdjustmentToCarryingA
mountsReportedUnderPre
viousGAAP

X instant,
debit

Skupna prilagoditev
knjigovodskih vrednosti naložb,
o katerih je bilo poročano po
prejšnjih splošno sprejetih
računovodskih načelih (GAAP)

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 vred
nost [member]; Skupni podvigi [member]; Prejšnja
GAAP [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe v
odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja;
MSRP [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketCon
sensusPriceMeasurementInput
Member

member

Prilagoditev splošni srednji tržni
ceni, vložek merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni prilagoditev splošni srednji tržni primer: MSRP 13, B36.(c) člen
ceni, uporabljeni kot vložek merjenja.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPre X duration,
ferenceShareDividends
debit

Prilagoditev poslovnega izida za
dividende prednostnih delnic

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

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Odhodki splošnih služb

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

ifrs-full

Advances

X instant,
credit

Prejeti predujmi

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

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Stroški oglaševanja

Znesek stroškov, ki se nanašajo na oglaševanje.

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

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AdjustmentsToReconcileProfi
tLossOtherThanChangesIn
WorkingCapital

SL

ifrs-full

L 429/28

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Skupna prilagoditev
knjigovodskih vrednosti, o
katerih je bilo poročano po
prejšnjih GAAP [member]

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 [member];
Prejšnja GAAP [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDis
continuedOperationsMember

member

Skupno ohranjeno in ustavljeno
poslovanje [member]

Ta pripadnik pomeni skupno vrednost ohranjenega in razkritje: MSRP 5,
ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno poslovanje Predstavljanje in razkrivanje
[member]; Ohranjeno poslovanje [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X instant

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]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialAssociatesMember

Posamično nepomembna
pridružena podjetja skupaj
[member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za pridružena razkritje: MSRP 12, 21.(c)(ii)
podjetja, ki so posamično nepomembna. [glej: Pridružena člen, razkritje:
podjetja [member]]
MSRP 4, 39.M(b)
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialBusinessCombination
sMember

Posamično nepomembne
poslovne združitve skupaj
[member]

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

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmate member
rialJointVenturesMember

Posamično nepomembni skupni
podvigi skupaj [member]

Ta pripadnik pomeni skupni podatek za skupne podvige, razkritje: MSRP 12, 21.(c)(i)
ki so posamično nepomembni. [glej: Skupni podvigi člen, razkritje:
[member]]
MSRP 4, 39.M(b)
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/29

member

Uradni list Evropske unije

AggregateAdjustmentToCar
ryingValueReportedUnderPre
viousGAAPMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Skupno merjenje [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja. Predstavlja tudi razkritje: MRS 40, 32.A člen,
standardno vrednost za os ‚Merjenje‘, če se ne uporablja razkritje: MRS 41, 50. člen,
noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Združeni časovni sklopi
[member]

Ta pripadnik pomeni združene časovne sklope. Predstavlja razkritje: MRS 1, 61. člen,
tudi standardno vrednost za os ‚Zapadlost‘, če se ne razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
uporablja noben drug pripadnik.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje: MSRP 17, 109.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 120. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, B35. člen, razkritje:
MSRP 7, 23.B(a) člen

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndivi
dualAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

member

Združene denar ustvarjajoče
enote, za katere vrednost
dobrega imena ali
neopredmetenih sredstev z
nedoločeno dobo koristnosti ni
pomembna [member]

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]; Dobro ime;
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Združene poštene vrednosti
[member]

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

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupA axis
xis

Kmetijski pridelki po skupinah
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa:
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami MRS 41, 46.(b)(ii) člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

AggregatedMeasurementMem
ber

SL

ifrs-full

L 429/30

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Kmetijski pridelki, skupina
[member]

Ta pripadnik pomeni vse kmetijske pridelke, kadar se splošna praksa:
razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vred MRS 41, 46.(b)(ii) člen
nost za os ‚Kmetijski pridelki po skupinah‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Kratkoročni
kmetijski pridelki]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Zrakoplovi

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

ifrs-full

AircraftMember

member

Zrakoplovi [member]

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

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letališke pristajalne pravice
[member]

Ta pripadnik pomeni letališke pristajalne pravice.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchy member
Member

Vse ravni hierarhije poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni vse ravni hierarhije poštene vredno razkritje: MRS 19, 142. člen,
sti. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Hierarhija razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
poštene vrednosti‘, če se ne uporablja noben drug pripad
nik.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Vsi ostali odseki [member]

Ta pripadnik pomeni poslovne dejavnosti in poslovne razkritje: MSRP 15, 115. člen,
odseke, o katerih se ne poroča.
razkritje: MSRP 8, 16. člen

ifrs-full

AllowanceAccountForCredi
tLossesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Konto popravkov vrednosti za
kreditne izgube finančnih
sredstev

Znesek konta popravkov vrednosti, ki se uporablja za razkritje:
evidentiranje oslabitev finančnih sredstev zaradi kreditnih MSRP 7, 16. člen – datum
izgub. [glej: Finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLosse
sMember

member

Popravek vrednosti za kreditne
izgube [member]

Ta pripadnik pomeni konto popravkov vrednosti, ki se splošna praksa: MRS 12, 81.(g)
uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev člen
zaradi kreditnih izgub.

splošna praksa: MRS 38, 119.
člen

L 429/31

member

Uradni list Evropske unije

AgriculturalProduceGroup
Member

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Amortizacija (neopr.), sredstva,
pripoznana na podlagi stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb s kupci

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

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Amortizacija (neopr.), odloženi
stroški pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb

Znesek amortizacije odloženih stroškov pridobivanja iz
naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški
pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb; Stroški
amortizacije; Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Stroški amortizacije (neopr.)

Znesek stroškov amortizacije (neopredmetena sredstva). splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih člen
zneskov neopredmetenih sredstev v njihovi dobi koristno
sti.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

Znesek amortizacije neopredmetenih sredstev brez razkritje: MRS 38, 118.(e)(vi)
dobrega imena. [glej: Stroški amortizacije; Neopredmetena člen
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

AmortisationMethodIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortiziranja,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

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

primer:
MSRP 4, IG39.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

AmortisationAssetsRecogni
X duration,
sedFromCostsIncurredToObtai debit
nOrFulfilContractsWithCusto
mers

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Ta pripadnik pomeni vsa leta zavarovalnih zahtevkov. razkritje: MSRP 17, 130.
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Leta zavaro člen – začetek veljavnosti
valnih zahtevkov‘, če se ne uporablja noben drug pripad 1.1.2021
nik.

AllYearsOfInsuranceClaim
Member

SL

Vsa leta zavarovalnih zahtevkov
[member]

ifrs-full

member

Označba

L 429/32

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Amortizacija izgub (dobičkov) iz Znesek amortizacije odloženih izgub (dobičkov), ki izha razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii)
nakupa pozavarovanja
jajo iz nakupa pozavarovanja. [glej: Stroški amortizacije; člen – datum prenehanja
Dobički (izgube), pripoznane v poslovnem izidu ob veljavnosti 1.1.2021
nakupu pozavarovanja]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X.XX dura
tion

Amortizacijska stopnja,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Amortizacijska stopnja, ki se uporablja za neopredmetena razkritje: MRS 38, 118.(a) člen
sredstva razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]

ifrs-full

X instant
AmountByWhichFinancialAs
setsRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMa
ximumExposureToCreditRisk

Znesek, za katerega kreditni
izpeljani finančni instrumenti ali
podobni instrumenti, povezani s
finančnimi sredstvi, določenimi
za merjenje po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
zmanjšujejo največjo
izpostavljenost kreditnemu
tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti razkritje: MSRP 7, 9.(b) člen
ali podobni instrumenti, povezani s finančnimi sredstvi,
določenimi za merjenje po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, zmanjšujejo največjo izpostavljenost kredit
nemu tveganju. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje
[member]; Izpeljani finančni instrumenti [member];
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Finančna
sredstva]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRe
ceivablesRelatedCreditDerivati
vesOrSimilarInstrumentsMiti
gateMaximumExposureToCre
ditRisk

X instant

Znesek, za katerega kreditni
izpeljani finančni instrumenti ali
podobni instrumenti, povezani s
posojili in terjatvami,
zmanjšujejo največjo
izpostavljenost kreditnemu
tveganju

Znesek, za katerega kreditni izpeljani finančni instrumenti
ali podobni instrumenti, povezani s posojili in terjatvami,
zmanjšujejo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju.
[glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [member];
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountCreditBalance
HasBeenReducedBecauseItIs
NoLongerFullyReversible

X instant,
debit

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 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]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountDebitBalance
HasBeenReducedBecauseItIs
NoLongerFullyRecoverable

X instant,
credit

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 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]

razkritje:
MSRP 7, 9.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/33

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AmortisationOfGainsAndLos
sesArisingOnBuyingReinsu
rance

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
debit

ifrs-full

AmountByWhichValueAssi
X.XX instant
gnedToKeyAssumptionMu
stChangeInOrderForUnitsReco
verableAmountToBeEqualTo
CarryingAmount

ifrs-full

AmountIncurredByEntityFor
ProvisionOfKeyManagement
PersonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEntity

ifrs-full

AmountOfReclassification
sOrChangesInPresentation

ifrs-full

Sklic

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

Znesek, za katerega se mora
vrednost, pripisana ključni
predpostavki, spremeniti, da je
nadomestljiva vrednost enote
enaka knjigovodski vrednosti

Znesek, za katerega se mora vrednost, ki je bila pripisana razkritje: MRS 36, 134.(f)(iii)
ključni predpostavki, spremeniti, da je nadomestljiva vred člen, razkritje:
nost enote enaka njeni knjigovodski vrednosti. [glej: Knji MRS 36, 135.(e)(iii) člen
govodska vrednost [member]]

X duration,
debit

Zneski za zagotavljanje storitev
ključnega poslovodnega osebja,
ki jih zagotavlja ločeno
poslovodno podjetje

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]]

X duration

Znesek prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve

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

AmountPresentedInOtherCom X duration
prehensiveIncomeRealisedAt
Derecognition

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

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

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proach

X duration,
debit

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

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

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

X duration,
debit

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

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

18.12.2020

Znesek, za katerega
nadomestljiva vrednost enote
presega njeno knjigovodsko
vrednost

Uradni list Evropske unije

AmountByWhichUnitsRecove
rableAmountExceedsItsCar
ryingAmount

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba

L 429/34

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

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

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFrom
ProfitOrLossApplyingOver
layApproachNetOfTax

X duration,
credit

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

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

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelatingTo
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsHeldForSale

X instant,
credit

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

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 odtu
jitev, razvrščene kot v posesti za prodajo; Druge rezerve;
Drugi vseobsegajoči donos; Skupine za odtujitev, razvrš
čene kot v posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAndAc
cumulatedInEquityRelatingTo
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsHeldForSaleMember

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 [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MSRP 5, 38. člen,
izhaja iz zneskov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem primer: MSRP 5, primer 12
donosu in akumuliranih v lastniškem kapitalu, ki se nana
šajo 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]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser
veOfCashFlowHedgesAndInc
ludedInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinancia
lAssetLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

X duration,
debit

Znesek, odstranjen iz rezerve iz
varovanj denarnih tokov pred
tveganjem in vključen v začetni
strošek ali drugo knjigovodsko
vrednost nefinančnega sredstva
(obveznosti) ali trdno obvezo, za
katero se uporablja
obračunavanje varovanja
poštene vrednosti pred
tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz varovanj denarnih tokov razkritje: MSRP 9, 6.5.11.(d)(i)
pred tveganjem in vključen v začetni strošek ali drugo člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
knjigovodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) člen
ali trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje
varovanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva
iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]
L 429/35

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFrom
ProfitOrLossApplyingOver
layApproachBeforeTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti v razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov in
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 spremembe
vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih
razmikov]

ifrs-full

X duration,
AmountRemovedFromReser
veOfChangeInValueOfForwar debit
dElementsOfForwardContract
sAndIncludedInInitialCostO
rOtherCarryingAmountOfNon
financialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhichFairVa
lueHedgeAccountingIsApplied

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 vrednosti pred
tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe vrednosti razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen
terminskih elementov terminskih pogodb in vključen v
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 termin
skih elementov terminskih pogodb]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser
veOfChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAndIncludedInI
nitialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

X duration,
debit

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 vrednosti pred
tveganjem

Znesek, odstranjen iz rezerve iz spremembe časovne vred razkritje: MSRP 9, 6.5.15.(b)(i)
nosti opcij in vključen v začetni strošek ali drugo knjigo člen
vodsko vrednost nefinančnega sredstva (obveznosti) ali
trdno obvezo, za katero se uporablja obračunavanje varo
vanja poštene vrednosti pred tveganjem. [glej: Rezerva iz
spremembe časovne vrednosti opcij]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOr
LossApplyingIFRS9Financia
lAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

X duration,
debit

Znesek, sporočen v poslovnem
izidu z uporabo MSRP 9,
finančna sredstva, za katera se
uporablja izravnalni pristop

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

18.12.2020

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 vrednosti pred
tveganjem

Uradni list Evropske unije

X duration,
AmountRemovedFromReser
veOfChangeInValueOfForei
debit
gnCurrencyBasisSpreadsAn
dIncludedInInitialCostOrOther
CarryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirmCom
mitmentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

SL

ifrs-full

L 429/36

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AmountsArisingFromInsuran
ceContractsAxis

axis

Zneski, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa: MSRP 4,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami Razkritje – datum prenehanja
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

X duration,
debit

Nastali zneski, odloženi stroški
pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb

Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova primer:
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz zneskov teh nastalih MSRP 4, IG39.(b) člen – datum
stroškov. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova prenehanja veljavnosti
zavarovalnih pogodb]
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Zneski, izplačljivi na poziv, ki
izhajajo iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Zneski, izplačljivi na poziv, ki izhajajo iz pogodb iz razkritje: MSRP 17, 132.(c)
člen – začetek veljavnosti
področja uporabe MSRP 17.
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Zneski za plačilo, transakcije s
povezanimi strankami

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

ifrs-full

AmountsPayableToTransfere
eInRespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Drugi zneski za plačilo
prevzemniku v zvezi s
prenesenimi sredstvi

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

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPar
tyTransactions

X instant,
debit

Zneski terjatev, transakcije s
povezanimi strankami

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

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorC
lassOfAssetsAcquiredAndLiabi
litiesAssumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTran
sactionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBu
sinessCombination

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije

Zneski, pripoznani na dan
prevzema, za vsak pomemben
razred pridobljenih sredstev in
prevzetih obveznosti [abstract]
X duration

L 429/37

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

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilago razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen
dijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
X duration,
tyAndAdjustedAgainstFairVa
debit
lueOfFinancialAssetsOnReclas
sificationOutOfFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeMeasurementCategoryNe
tOfTax

Zneski, ki se odstranijo iz
lastniškega kapitala in
prilagodijo glede na pošteno
vrednost finančnega sredstva ob
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se
meri po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, čisti znesek po odštetju
davka

Zneski, ki se odstranijo iz lastniškega kapitala in prilago razkritje: MSRP 9, 5.6.5. člen
dijo glede na pošteno vrednost finančnega sredstva ob
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se meri po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
X duration,
tyAndIncludedInCarryingA
debit
mountOfNonfinancialAssetLia
bilityWhoseAcquisitionOrIn
currenceWasHedgedHighlyPro
bableForecastTransactionBefo
reTax

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

Zneski, odstranjeni iz lastniškega kapitala in vključeni v
začetni strošek ali drugo knjigovodsko vrednost nefinan
čnega sredstva (obveznosti), katerega pridobitev (oziroma
nastanek) je bila pred tveganjem zavarovana zelo verjetna
napovedana transakcija, pred obdavčitvijo. [glej: Knjigo
vodska vrednost [member]]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssets

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

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 sred
stva]

X instant,
credit

razkritje:
MSRP 7, 23.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Zneski, ki se odstranijo iz
lastniškega kapitala in
prilagodijo glede na pošteno
vrednost finančnega sredstva ob
prerazvrstitvi iz kategorije, ki se
meri po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, pred obdavčitvijo

Uradni list Evropske unije

AmountsRemovedFromEqui
X duration,
tyAndAdjustedAgainstFairVa
debit
lueOfFinancialAssetsOnReclas
sificationOutOfFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeMeasurementCategoryBe
foreTax

SL

ifrs-full

L 429/38

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssetsAb
stract

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

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilitie
sAbstract

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

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
ReclassifiedFromProfitOrLos
debit
sToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproac
hIfFinancialAssetsHadNotBeen
Dedesignated

Znesek, ki bi se prerazvrstil iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z uporabo
izravnalnega 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)
vseobsegajoči donos, če se za finančna sredstva ne bi člen – začetek veljavnosti ob
odpravila določitev, da se zanje uporablja izravnalni prvi uporabi MSRP 9
pristop.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen
ReportedInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFinan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Znesek, ki bi se sporočil v
poslovnem izidu, če bi se
uporabljal MRS 39, finančna
sredstva, za katera se uporablja
izravnalni pristop

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

X instant,
debit

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]
Uradni list Evropske unije

X duration,
debit

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

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

L 429/39

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Analiza starosti finančnih
sredstev, ki so prekoračila
zapadlost v plačilo, vendar niso
oslabljena [text block]

Analiza starosti finančnih sredstev, ki so prekoračila razkritje:
zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. [glej: Finančna MSRP 7, 37.(a) člen – datum
sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singExternalCreditGradingSy
stemExplanatory

text block

Analiza kreditnih
izpostavljenosti z uporabo
zunanjega sistema bonitetnega
ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo primer:
zunanjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna MSRP 7, IG23.(a) člen – datum
izpostavljenost; Zunanje bonitetne ocene [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singInternalCreditGradingSy
stemExplanatory

text block

Analiza kreditnih
izpostavljenosti z uporabo
notranjega sistema bonitetnega
ocenjevanja [text block]

Razkritje analize kreditnih izpostavljenosti z uporabo primer:
notranjega sistema bonitetnega ocenjevanja. [glej: Kreditna MSRP 7, IG23.(a) člen – datum
izpostavljenost; Notranje bonitetne ocene [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsTha text block
tAreIndividuallyDeterminedTo
BeImpaired

Analiza finančnih sredstev, ki so Analiza finančnih sredstev, ki so posamično določena za
posamično določena za
oslabljena, vključno z dejavniki, ki jih je podjetje upošte
oslabljena [text block]
valo pri določanju, da so oslabljena. [glej: Finančna sred
stva]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpen
seAbstract

Analiza prihodkov in odhodkov
[abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDis
continueOperationMember

member

Objava načrta o ustavitvi
poslovanja [member]

Ta pripadnik pomeni objavo načrta o ustavitvi poslovanja. primer: MRS 10, 22.(b) člen

ifrs-full

AnnouncingOrCommencin
gImplementationOfMajorRe
structuringMember

member

Objava ali začetek večjega
reorganiziranja [member]

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

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX dura
tion

Uporabljena davčna stopnja

Uporabljena davčna stopnja za davek od dobička.

razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
člen

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgricul
ture

X.XX instant

Zemljišče, ki se uporablja za
kmetijstvo

Zemljišče, ki ga podjetje uporablja za kmetijstvo.

splošna praksa:
MRS 41, 46.(b)(i) člen

razkritje:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

text block

Uradni list Evropske unije

AnalysisOfAgeOfFinancialAs
setsThatArePastDueButNotIm
paired

SL

ifrs-full

L 429/40

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Dolžniški instrumenti,
zavarovani s sredstvi, v posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti, kritih s sred splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
stvi, ki so njihova podlaga. [glej: Dolžniški instrumenti v člen
posesti]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financiranja, zavarovana s
sredstvi [member]

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

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Vrednostni papirji, zavarovani s
sredstvi, znesek, ki prispeva k
pošteni vrednosti sredstev
programa

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

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingent
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

X instant,
debit

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

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]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementOtherProvi
sions

X instant,
debit

Sredstvo, pripoznano za
pričakovano povračilo, druge
rezervacije

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

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Sredstva

Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga podjetje razkritje: MRS 1, 55. člen,
obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov. Gospo razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen,
darski vir je pravica, ki lahko ustvari gospodarske koristi. razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen,
razkritje: MSRP 8, 28.(c) člen,
razkritje: MSRP 8, 23. člen

ifrs-full

AssetsAbstract

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

Uradni list Evropske unije

AssetbackedDebtInstruments
Held

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Sredstva [abstract]
Sredstva in obveznosti [axis]

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

L 429/41

axis

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Sredstva in obveznosti,
razvrščena kot v posesti za
prodajo [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 5, 38. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Sredstva in obveznosti,
razvrščena kot v posesti za
prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva in obveznosti, ki so razvrš razkritje: MSRP 5, 38. člen
čena kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna sred
stva za prodajo [member]; Obveznosti, vključene v
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo;
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

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

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

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

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

X instant,
debit

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

ifrs-full

AssetsArisingFromExploration X instant,
ForAndEvaluationOfMineral
debit
Resources

Sredstva iz raziskovanja in
vrednotenja rudnih bogastev

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, razvrščena
kot v posesti za prodajo‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Nekratkoročna sredstva za prodajo [mem
ber]; Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrš
čene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

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

18.12.2020

axis

Uradni list Evropske unije

AssetsAndLiabilitiesClassifie
dAsHeldForSaleAxis

SL

ifrs-full

L 429/42

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Sredstva, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Znesek pripoznanih sredstev, ki izhajajo iz zavarovalnih razkritje:
pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAt
FairValue

X instant,
debit

Zavarovanje s premoženjem 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 zavaro
vanje s premoženjem, če s strani lastnika zavarovanja ne
pride do neplačila. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
tiesMember

member

Sredstva v posesti za varovanje Ta pripadnik pomeni sredstva v posesti za varovanje
obveznosti, ki izhajajo iz
obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja, pred
aktivnosti financiranja [member] tveganjem. [glej: Sredstva; Obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Sredstva, zmanjšana za
kratkoročne obveznosti

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Sredstva programa (obveznosti
za program)

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

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Sredstva programa

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

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

Znesek sredstev, zmanjšan za znesek kratkoročnih obvez splošna praksa: MRS 1, 55.
nosti.
člen

Uradni list Evropske unije

AssetsArisingFromInsurance
Contracts

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Sredstva, zmanjšana za
kratkoročne obveznosti
[abstract]

L 429/43

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Sredstva, razen denarnih
sredstev in njihovih ustreznikov,
v odvisnih podjetjih ali
pridobljenih ali odtujenih
poslovnih subjektih

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]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCo
stsToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X instant,
debit

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

Znesek sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, pove razkritje: MSRP 15, 128.(a)
zanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. Stro člen
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, povezani z izpolnit
vijo pogodbe, so stroški, neposredno povezani s pogodbo
ali pričakovano pogodbo, ki jih lahko podjetje natančno
določi.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X instant,
debit

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

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 strukturi
rana podjetja [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCol
lateralAtFairValue

X instant,
debit

Zavarovanje s premoženjem,
prodano ali ponovno zastavljeno
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.(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]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo
Recognise

X instant,
debit

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

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo
RecogniseToExtentOfConti
nuingInvolvement

X instant,
debit

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

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRe
strictionsApply

X instant,
debit

Sredstva, za katera se
uporabljajo večje omejitve

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

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

AssetsOtherThanCashOrCas
hEquivalentsInSubsidiaryOrBu
sinessesAcquiredOrDispo
sed2013

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

AssetsTransferredToStructure
dEntitiesAtTimeOfTransfer

ifrs-full

X duration,
credit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

AssetsUnderInsuranceCon
X instant,
tractsAndReinsuranceContract debit
sIssued

Sredstva iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb

Znesek sredstev iz naslova izdanih zavarovalnih in poza primer:
varovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb MRS 1, 55. člen – datum
[member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG20.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant,
debit

Sredstva iz naslova cediranega
pozavarovanja

Znesek sredstev iz naslova pozavarovalnih pogodb, pri primer:
katerih je podjetje imetnik police.
MRS 1, 55. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG20.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithin
NextFinancialYear

X instant,
debit

Sredstva z znatnim tveganjem
pomembnih prilagoditev v
naslednjem poslovnem letu

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.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity X instant,
credit
ContinuesToRecognise

Povezane obveznosti, ki jih
podjetje še naprej pripoznava

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

L 429/45

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

Uradni list Evropske unije

Sredstva, prenesena na
strukturirana podjetja, v času
prenosa

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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]

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružena podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni podjetja, na katera ima naložbenik razkritje: MRS 24, 19.(d) člen,
pomemben vpliv.
razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(a)
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Po nabavni vrednosti [member]

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 nado razkritje: MRS 41, 55. člen
mestil, plačanih oziroma danih za pridobitev sredstva v
času njegove pridobitve ali gradnje ali, kadar je primerno,
znesek, pripisan temu sredstvu ob začetnem pripoznanju
v skladu s posebnimi zahtevami drugih MSRP.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithI
FRS16WithinFairValueModel
Member

member

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

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

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Po pošteni vrednosti [member]

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

18.12.2020

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

Uradni list Evropske unije

AssociatedLiabilitiesThatEntity X instant,
ContinuesToRecogniseToEx
credit
tentOfContinuingInvolvement

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI
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Označba

Plačilo revizorju

Pojasnilo oznake

Sklic

18.12.2020

Predpona

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
revizorjem podjetja.
člen

AuditorsRemuneration

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAu
ditServices

X duration,
debit

Plačilo revizorju za revizijske
storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
revizorjem podjetja za revizijske storitve.
člen

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOt
herServices

X duration,
debit

Plačilo revizorju za druge
storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
revizorjem podjetja za storitve, ki jih podjetje na razkrije člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTax
Services

X duration,
debit

Plačilo revizorju za davčne
storitve

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
revizorjem podjetja za davčne storitve.
člen

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

Odobrene obveze v zvezi s
kapitalom, ki niso pogodbene

Znesek obvez v zvezi s kapitalom, ki jih je podjetje splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
odobrilo, vendar v zvezi z njimi ni sklenilo pogodbe. [glej: člen
Obveze v zvezi s kapitalom]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAsset
sAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant,
credit

Povprečna dejanska davčna
stopnja

Odhodek za davek (prihodek od davka), deljen z računo razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
vodskim dobičkom. [glej: Računovodski dobiček]
člen

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX dura
tion

Povprečni devizni tečaj

Povprečni devizni tečaj, ki ga uporablja podjetje. Devizni splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
tečaj je razmerje menjave dveh valut.
člen

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX dura
tion

Povprečno število zaposlenih

Povprečno število oseb, zaposlenih v podjetju v obdobju. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX instant

Povprečna cena instrumenta za
varovanje pred tveganjem

Povprečna cena instrumenta za varovanje pred tveganjem. razkritje: MSRP 7, 23.B(b) člen
[glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX instant

Povprečna obrestna mera
instrumenta za varovanje pred
tveganjem

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

SL

ifrs-full

Plačilo revizorju [abstract]

Uradni list Evropske unije

Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo [abstract]

L 429/47

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Stanja na tekočih računih strank Znesek stanj na tekočih računih, ki jih imajo stranke pri splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
podjetju.

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Stanja depozitov na vpogled
strank

Znesek stanj depozitov na vpogled, ki jih imajo stranke splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pri podjetju.
člen

ifrs-full

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Stanja drugih depozitov strank

Znesek stanj na depozitnih računih, ki jih imajo stranke splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pri podjetju, ki jih podjetje na razkrije ločeno v istem člen
izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Stanja vezanih depozitov strank

Znesek stanj vezanih depozitov, ki jih imajo stranke pri splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
podjetju.
člen

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Stanja pri bankah

Znesek stanj denarnih sredstev pri bankah.

splošna praksa: MRS 7, 45.
člen

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Sredstva iz naslova bančnih
akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot sredstva.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Obveznosti iz naslova bančnih
akceptov

Znesek bančnih akceptov, pripoznanih kot obveznosti.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Bančne in podobne provizije

Znesek bančnih in podobnih provizij, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pripozna kot odhodek.
člen

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBank
sOtherThanMandatoryReserve
Deposits

X instant,
debit

Stanja na računih pri centralnih
bankah razen obveznih
depozitov rezerv

Stanja na računih pri centralnih bankah razen depozitov, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ki predstavljajo obvezne rezerve. [glej: Obvezni depoziti člen
rezerv pri centralnih bankah]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted X instant,
CashFlows
credit

Najeta posojila pri bankah,
nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D člen,
zvezi s posojili, najetimi pri bankah. [glej: Najeta posojila] primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Bančni dolžniški instrumenti v
posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
je izdala banka. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti]
člen

ifrs-full

BankingArrangementsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

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

18.12.2020

X instant,
credit
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BalancesOnCurrentAccounts
FromCustomers

SL
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atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

Prekoračitve na tekočih računih
pri bankah

Znesek, dvignjen z računa, ki presega obstoječa stanja splošna praksa: MRS 7, 45.
denarnih sredstev. To se obravnava kot odobritev kratko člen
ročnega posojila s strani banke. [glej: Denarna sredstva in
njihovi ustrezniki]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShare

X.XX dura
tion

Osnovni in popravljeni čisti
dobiček (izguba) na delnico

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

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromContinuingOpe
rations

X.XX dura
tion

Osnovni in popravljeni čisti
dobiček (izguba) na delnico iz
ohranjenega poslovanja

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

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromContinuingOpe
rationsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccount
BalancesAndNetMovementIn
RelatedDeferredTax

X.XX dura
tion

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 povezanega
odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz razkritje: MSRP 14, 26. člen
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, povezanih s poslovnim izidom, in
čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Ohra
njeno poslovanje [member]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromDiscontinuedO
perations

X.XX dura
tion

Osnovni in popravljeni čisti
dobiček (izguba) na delnico iz
ustavljenega poslovanja

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

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareFromDiscontinuedO
perationsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

X.XX dura
tion

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 povezanega
odloženega davka

Osnovni in popravljeni čisti dobiček (izguba) na delnico iz razkritje: MSRP 14, 26. člen
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, povezanih s poslovnim izidom, in
čisto gibanje z njimi povezanega odloženega davka; Usta
vljeno poslovanje [member]]
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BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

SL

ifrs-full
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Predpona
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

X.XX dura
tion

Označba

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,
povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi
povezanega odloženega davka]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLos
sPerShareIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerS
hareAbstract

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Osnovni čisti dobiček (izguba)
na delnico

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

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX dura
tion

Osnovni čisti dobiček (izguba)
na delnico iz ohranjenega
poslovanja

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

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

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

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

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX dura
tion

Osnovni čisti dobiček (izguba)
na delnico iz ustavljenega
poslovanja

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

SL

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

Pojasnilo oznake
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

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

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInc
ludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X.XX dura
tion

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

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, povezanih s poslovnim
izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega
davka]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Osnovni čisti dobiček na delnico
[abstract]

ifrs-full

text
BasisForAttributingRevenues
FromExternalCustomersToIndi
vidualCountries

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

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodonosna biološka sredstva
[member]

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

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Plodonosne trajnice

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo primer: MRS 16, 37.(i) člen
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, (c) pri kateri je verjetnost, da bo
prodana kot kmetijski pridelek, zelo majhna, razen
občasne prodaje odpadkov. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

L 429/51

X.XX dura
tion

Uradni list Evropske unije

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Plodonosne trajnice [member]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

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

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDa
teOfContractualCashFlowsNo
tExpectedToBeCollectedForAc
quiredReceivables

X instant,
debit

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

Najboljša ocena pogodbenih denarnih tokov na datum razkritje: MSRP 3, B64.(h)(iii)
prevzema, za katere se ne pričakuje, da bodo izterjani, člen
za terjatve, pridobljene v poslovni združitvi. [glej:
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biološka sredstva

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

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biološka sredstva, starost
[member]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biološka sredstva [axis]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biološka sredstva po starosti
[axis]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biološka sredstva po skupinah
[axis]

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

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

BearerPlantsMember

SL

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(i) člen
stev, ki predstavlja plodonosne trajnice. Plodonosna traj
nica je živa rastlina, ki (a) se uporablja za proizvodnjo
kmetijskih pridelkov ali preskrbo z njimi, (b) bo po priča
kovanju dala pridelek v več kot enem obdobju, (c) pri
kateri je verjetnost, da bo prodana kot kmetijski pridelek,
zelo majhna, razen občasne prodaje odpadkov. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biološka sredstva po vrstah
[axis]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biološka sredstva, skupina
[member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se razkritje: MRS 41, 41. člen
razdružijo po skupinah. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os ‚Biološka sredstva po skupinah‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biološka sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni žive živali ali rastline. Predstavlja splošna praksa: MRS 41, 50.
tudi standardno vrednost za os ‚Biološka sredstva‘, če se člen
ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

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

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biološka sredstva, vrsta
[member]

Ta pripadnik pomeni vsa biološka sredstva, kadar se primer: MRS 41, 43. člen
razdružijo po vrstah. Predstavlja tudi standardno vrednost
za os ‚Biološka sredstva po vrstah‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleI
sRestricted

X instant,
debit

Biološka sredstva, katerih
lastninska pravica je omejena

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

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Izdane obveznice

Vrednost obveznic, ki jih je izdalo podjetje.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

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

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Stroški izposojanja [abstract]
X duration

Usredstveni stroški izposojanja

L 429/53

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

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

BorrowingCostsIncurred

X duration

Nastali stroški izposojanja

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi z izposojanjem finančnih sredstev.
člen

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedA
sExpense

X duration,
debit

Stroški izposojanja, pripoznani
kot odhodek

Znesek obresti in drugih stroškov podjetja, ki nastanejo v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi z izposojanjem finančnih sredstev in se pripoznajo člen
kot odhodek.

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Najeta posojila

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

ifrs-full

BorrowingsAbstract

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInte
restRateBasis

X.XX instant

Najeta posojila, prilagoditev
obrestne osnove

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

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Najeta posojila po imenih [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa: MSRP 7, 7.
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Najeta posojila po imenih
[member]

Ta pripadnik pomeni vsa najeta posojila, kadar se razdru splošna praksa: MSRP 7, 7.
žijo po imenih. Predstavlja tudi standardno vrednost za os člen
‚Najeta posojila po imenih‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Najeta posojila]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Najeta posojila, obrestna mera

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

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

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Najeta posojila, zapadlost

Zapadlost najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Najeta posojila, izvirna valuta

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

SL

ifrs-full
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Najeta posojila [abstract]
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Najeta posojila, po vrstah
[abstract]
Obrestna mera za najeta posojila. [glej: Najeta posojila] splošna praksa: MSRP 7, 7.
člen

18.12.2020

splošna praksa: MSRP 7, 7.
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

BorrowingsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Najeta posojila, pripoznana na
datum prevzema

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

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Spodnja vrednost razpona
[member]

Ta pripadnik pomeni spodnjo vrednost razpona.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Blagovne znamke

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]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Blagovne znamke [member]

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

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Pravice do predvajanja [member] Ta pripadnik pomeni pravice do predvajanja.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Odhodki iz naslova posredniških Znesek odhodkov, pripoznanih za posredniške provizije, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
provizij
zaračunane podjetju.
člen

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

primer: MSRP 13, IE63. člen,
primer: MSRP 13, B6. člen,
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje:
MSRP 17, 120. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 2, 45.(d) člen, splošna
praksa: MSRP 7, 7. člen
Uradni list Evropske unije

splošna praksa: MRS 38, 119.
člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Prihodki iz naslova posredniških Znesek prihodkov, pripoznanih za posredniške provizije, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
provizij
ki jih zaračuna podjetje.
člen

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Zgradbe

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

ifrs-full

BuildingsMember

member

Zgradbe [member]

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

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Poslovne združitve [axis]

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

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Poslovne združitve [member]

Ta pripadnik pomeni transakcijo ali drug poslovni dogo razkritje: MSRP 3, B64. člen
dek, v katerem prevzemnik pridobi obvladovanje enega ali
več poslovnih subjektov. Transakcije, ki se včasih imenu
jejo ‚prave spojitve‘ ali ‚spojitve enakih‘, so prav tako
poslovne združitve, kot se ta izraz uporablja v MSRP 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Preklic trezorskih delnic

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

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Obveze v zvezi s kapitalom

Znesek prihodnjih kapitalskih izdatkov, ki se jih je splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
podjetje obvezalo potrošiti.

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

Obveze v zvezi s kapitalom
[abstract]

ifrs-full

CapitalisationRateMeasuremen member
tInputMember

Stopnja kapitalizacije, vložek
merjenja [member]

SL

ifrs-full

L 429/56

Predpona

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ta pripadnik pomeni stopnjo kapitalizacije, ki se upora primer: MSRP 13, 93.(d) člen,
blja kot vložek merjenja.
primer: MSRP 13, IE63. člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Usredstveni izdatki za razvijanje
[member]

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 koristi.
Med drugim podjetje lahko pojasni obstoj trga za učinke
neopredmetenega sredstva ali za neopredmeteno sredstvo
samo, ali – če se bo uporabljalo znotraj podjetja – korist
nost neopredmetenega sredstva; (e) razpoložljivost
ustreznih tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za
dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo neopred
metenega sredstva; in (f) svojo sposobnost zanesljivo
izmeriti vrednost porabe, ki se pripisuje neopredmete
nemu sredstvu v času njegovega razvijanja.

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Rezerva za odkup kapitala

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

CapitalRedemptionReserve
Member

member

Rezerva za odkup kapitala
[member]

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

CapitalisedDevelopmentExpen
ditureMember

ifrs-full

ifrs-full
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member

ifrs-full
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Tehtano povprečje obresti in drugih stroškov, ki jih ima razkritje: MRS 23, 26.(b) člen
podjetje z izposojanjem, ki se nanaša na tista najeta poso
jila 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]

CapitalisationRateOfBorro
X.XX dura
wingCostsEligibleForCapitalisa tion
tion

SL

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

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Kapitalske zahteve [axis]

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

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalske zahteve [member]

Ta pripadnik pomeni kapitalske zahteve, ki veljajo za razkritje: MRS 1, 136. člen
podjetje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Kapi
talske zahteve‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Kapitalska rezerva

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

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalska rezerva [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108.
člen
predstavlja kapitalske rezerve.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated axis
DepreciationAmortisationAn
dImpairmentAndGrossCarryin
gAmountAxis

Knjigovodska vrednost,
akumulirana amortizacija,
amortizacija in oslabitev in
bruto knjigovodska vrednost
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 16, 73.(e) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
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,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen,
splošna praksa: MSRP 7, IG29.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, splošna
praksa:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020
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CapitalRequirementsAxis

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje: MRS 16, 73.(e) člen,
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,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen,
primer: MSRP 7, IG29.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

member

Knjigovodska vrednost
[member]

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 vrednost za os
‚Knjigovodska vrednost, akumulirana amortizacija, amor
tizacija in oslabitev in bruto knjigovodska vrednost‘, če se
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Stroški amorti
zacije; Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Denarna sredstva

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

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFro
mRelatedParties

X duration,
debit

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

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
credit

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

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
credit

Denarni predujmi in posojila
povezanim strankam

Denarna sredstva [abstract]

Denarni odtok za predujme in posojila povezanim stran splošna praksa: MRS 7, 16.
kam. [glej: Povezane stranke [member]]
člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CashAndBankBalancesAtCen
tralBanks

X instant,
debit

Stanja denarnih sredstev in
stanja na računih pri centralnih
bankah

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki

Znesek denarja v blagajni in depozitov na vpogled skupaj
s kratkoročnimi, hitro unovčljivimi naložbami, ki so takoj
pretvorljive v znane zneske denarnih sredstev in pri
katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.
[glej: Denarna sredstva; Denarni ustrezniki]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAb
stract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsA
mountContributedToFairVa
lueOfPlanAssets

X instant,
debit

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClas
sifiedAsPartOfDisposalGroup
HeldForSale

X instant,
debit

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPosition

X instant,
debit

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

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPositionAbstract

SL

ifrs-full
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razkritje: MRS 1, 54.(i) člen,
razkritje: MRS 7, 45. člen,
razkritje: MSRP 12, B13.(a)
člen

Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki [abstract]
Uradni list Evropske unije
18.12.2020

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

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

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

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 ustrezniki]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki, pripoznani na datum
prevzema

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

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

Dano zavarovanje z denarnimi
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, IG40.D člen,
predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii)
pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano člen
s finančnimi obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialAssets

X instant,
credit

Prejeto zavarovanje z denarnimi
sredstvi, ki je predmet
izvršljivega splošnega dogovora
o vzajemnem pobotanju ali
podobnega dogovora in ki ni
bilo pobotano s finančnimi
sredstvi

Vrednost prejetega zavarovanja z denarnimi sredstvi, ki je primer: MSRP 7, IG40.D člen,
predmet izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem primer: MSRP 7, 13C.(d)(ii)
pobotanju ali podobnega dogovora in ki ni bilo pobotano člen
s finančnimi sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

CashEquivalents

X instant,
debit

Denarni ustrezniki

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

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Denarni ustrezniki [abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

Varovanja denarnih tokov pred
tveganjem [abstract]
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CashAndCashEquivalentsIn
SubsidiaryOrBusinessesAcqui
redOrDisposed2013
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

member

Pojasnilo oznake

Varovanja denarnih tokov pred
tveganjem [member]

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

Sklic

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

MRS 39,
MSRP 7,
MSRP 7,
MSRP 7,

86.(b) člen,
24.A člen,
24.B člen,
24.C člen

ifrs-full

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOperation
sAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

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

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCas
hAndCashEquivalents

X duration,
debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) zmanjšanja (povečanju)
denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov z omejitvami

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposit
sAndInvestments

X duration,
debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) zmanjšanja (povečanju)
kratkoročnih depozitov in
naložb

Denarni pritok (odtok) zaradi zmanjšanja (povečanja) splošna praksa: MRS 7, 16.
člen
kratkoročnih depozitov in naložb.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora X duration,
tionForAndEvaluationOfMine debit
ralResourcesClassifiedAsInve
stingActivities

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) raziskovanja in vrednotenja
rudnih bogastev, razvrščeni kot
naložbene aktivnosti

Denarni tokovi, ki izhajajo iz (so uporabljeni pri) iskanja razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
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 upravičenosti pridobivanja rudnega boga
stva, razvrščeni kot naložbene aktivnosti.

SL

Označba
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Denarni tokovi iz ohranjenega
in ustavljenega poslovanja
[abstract]
Uradni list Evropske unije
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivities

Denarni tokovi iz aktivnosti
financiranja (uporabljeni pri
aktivnostih financiranja)

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesContinuingOpe
rations

X duration,
debit

Denarni tokovi iz aktivnosti
financiranja (uporabljeni pri
aktivnostih financiranja),
ohranjeno poslovanje

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)]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesDiscontinuedO
perations

X duration,
debit

Denarni tokovi iz aktivnosti
financiranja (uporabljeni pri
aktivnostih financiranja),
ustavljeno poslovanje

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)]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
seDecreaseInCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) povečanja (zmanjšanju)
kratkoročnih posojil

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
sesInOperatingCapacity

X duration,
debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) povečanj poslovne
sposobnosti

Skupni znesek denarnih tokov, ki predstavlja povečanja primer: MRS 7, 50.(c) člen
sposobnosti podjetja za izvajanje poslovnih aktivnosti
(na primer merjeno z enotami izložka na dan).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuran
ceContracts

X duration,
debit

Denarni tokovi iz zavarovalnih
pogodb (uporabljeni pri
zavarovalnih pogodbah)

Denarni tokovi iz zavarovalnih pogodb (uporabljeni pri razkritje:
zavarovalnih pogodbah). [glej: Vrste zavarovalnih pogodb MSRP 4, 37.(b) člen – datum
[member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X duration,
debit

Denarni tokovi iz aktivnosti
financiranja (uporabljeni pri
aktivnostih financiranja)
[abstract]
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Sklic

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
debit
gActivities

Denarni tokovi iz naložbenih
aktivnosti (uporabljeni pri
naložbenih aktivnostih)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

Denarni tokovi iz naložbenih
aktivnosti (uporabljeni pri
naložbenih aktivnostih)
[abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivitiesContinuingOpera
debit
tions

Denarni tokovi iz naložbenih
aktivnosti (uporabljeni pri
naložbenih aktivnostih),
ohranjeno poslovanje

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)]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin X duration,
gActivitiesDiscontinuedOpera debit
tions

Denarni tokovi iz naložbenih
aktivnosti (uporabljeni pri
naložbenih aktivnostih),
ustavljeno poslovanje

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)]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintai
ningOperatingCapacity

X duration,
debit

Denarni tokovi iz (uporabljeni
pri) ohranjanja poslovne
sposobnosti

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivities

X duration

Denarni tokovi iz poslovnih
aktivnosti (uporabljeni pri
poslovnih aktivnostih)

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesAbstract

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
X duration,
tingActivitiesContinuingOpera debit
tions

Denarni tokovi iz poslovnih
aktivnosti (uporabljeni pri
poslovnih aktivnostih),
ohranjeno poslovanje
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Denarni tokovi iz (uporabljeni pri) naložbenih aktivnosti, razkritje: MRS 7, 10. člen,
ki so pridobivanje in odtujevanje dolgoročnih sredstev in razkritje: MRS 7, 50.(d) člen
drugih naložb, ki ne spadajo med denarne ustreznike.
SL
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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)]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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)]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

Denarni tokovi iz poslovanja
(uporabljeni pri poslovanju)

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

ifrs-full

X duration
CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

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

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Denarni tokovi, uporabljeni pri
raziskovalnih in razvojnih
dejavnostih

Denarni odtok za raziskovalne in razvojne dejavnosti.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtaining
X duration,
ControlOfSubsidiariesOrOther debit
BusinessesClassifiedAsInvestin
gActivities

Denarni tokovi, uporabljeni za
pridobitev obvladovanja
odvisnih podjetij ali drugih
poslovnih enot, razvrščeni kot
naložbene aktivnosti

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

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Denar v blagajni

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

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Denarni odtok za najeme

Denarni odtok za najeme.

X duration

splošna praksa: MRS 7, 16.
člen

razkritje: MSRP 16, 53.(g) člen

L 429/65

Denarni tokovi iz poslovnih
aktivnosti (uporabljeni pri
poslovnih aktivnostih),
ustavljeno poslovanje

Uradni list Evropske unije

CashFlowsFromUsedInOpera
X duration,
tingActivitiesDiscontinuedOpe debit
rations

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz plačanih denarnih
sredstev. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih
in pozavarovalnih pogodb]

primer: MSRP 4, IG37.(c)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

Ime elementa/vloga URI
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ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
X duration,
tractsForwardContractsOption credit
ContractsAndSwapContractsC
lassifiedAsInvestingActivities

Denarna plačila za
standardizirane in
nestandardizirane terminske
pogodbe, opcije in zamenjave,
razvrščena kot naložbene
aktivnosti

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.

ifrs-full

X duration,
CashReceiptsFromFutureCon
tractsForwardContractsOption debit
ContractsAndSwapContractsC
lassifiedAsInvestingActivities

Denarni prejemki iz
standardiziranih in
nestandardiziranih terminskih
pogodb, opcij in zamenjav,
razvrščeni kot naložbene
aktivnosti

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.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Denarni prejemki iz predujmov
in posojil drugim strankam,
razvrščeni kot naložbene
aktivnosti.

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

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
debit

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

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Denarna vračila predujmov in
posojil od povezanih strank

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

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Prenesena denarna sredstva

Poštena vrednost denarnih sredstev, prenesenih kot nado razkritje: MSRP 3, B64.(f)(i)
mestilo v poslovni združitvi, na datum prevzema. [glej: člen
poslovne združitve [member]]

18.12.2020

CashPaidLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CategoriesOfAssetsRecognised axis
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAxis

Kategorije sredstev, pripoznanih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 15, 128.(a)
na podlagi stroškov, povezanih s ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci [axis]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised member
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersMem
ber

Kategorije sredstev, pripoznanih
na podlagi stroškov, povezanih s
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci [member]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancia
lAssetsAbstract

Kategorije kratkoročnih
finančnih sredstev [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Kategorije kratkoročnih
finančnih obveznosti [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAbstract

Kategorije finančnih sredstev
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsA
xis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Kategorije nekratkoročnih
finančnih sredstev [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Kategorije nekratkoročnih
finančnih obveznosti [abstract]

Kategorije finančnih sredstev
[axis]

Ta pripadnik pomeni vse kategorije sredstev, pripoznanih razkritje: MSRP 15, 128.(a)
na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnit člen
vijo 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 pripadnik. [glej: Sredstva,
pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo
ali izpolnitvijo pogodb s kupci]
Uradni list Evropske unije

axis

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

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

Kategorije finančnih obveznosti
[abstract]
axis

Kategorije finančnih obveznosti
[axis]

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

L 429/67

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

L 429/68

Predpona

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

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorije povezanih strank
[axis]

ifrs-full

ChangeInAmountRecognised
ForPreacquisitionDeferredTa
xAsset

X duration,
debit

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

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAbstract

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

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

Sprememba vrednosti
terminskih elementov
nestandardiziranih terminskih
pogodb [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Sprememba časovne vrednosti
opcij [abstract]

ifrs-full

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialReco
gnitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognisedAbstract

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

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Spremembe bioloških sredstev
[abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitie
sRecognisedInBusinessCombi
nationAbstract

Spremembe pogojnih
obveznosti, pripoznanih v
poslovni združitvi [abstract]

SL

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

X duration,
debit

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

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabili
tyAssetAbstract

Spremembe obveznosti (terjatve)
za odloženi davek [abstract]

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti, obveznosti
[abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

Spremembe pri merjenju
poštene vrednosti kreditnega
izpeljanega finančnega
instrumenta [abstract]

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala. [glej: Lastniški razkritje: MRS 1, 106.(d) člen
kapital]

Spremembe lastniškega kapitala
[abstract]
text

Opis sprememb izpostavljenosti
tveganju

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

L 429/69

Spremembe odloženih stroškov
pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb [abstract]

Uradni list Evropske unije

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsurance
ContractsAbstract

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) poštene
vrednosti finančnih sredstev,
določenih kot merjenih po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki ga je
mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja finančnih
sredstev

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnega sred razkritje: MSRP 7, 9.(c) člen
stva (ali skupine finančnih sredstev), določenega kot
merjenega po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja tega sredstva, določeno: (a) kot znesek spre
membe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripi
sati 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]; Finančna sredstva]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancia X duration
lAssetsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

Povečanje (zmanjšanje) poštene
vrednosti kreditnih izpeljanih
finančnih instrumentov ali
podobnih instrumentov,
povezanih s finančnimi sredstvi,
določenimi za merjenje po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida.

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpe razkritje: MSRP 7, 9.(d) člen
ljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov,
povezanih s finančnimi sredstvi, določenimi kot merje
nimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Izpeljani finančni instrumenti [member]; Finančna sred
stva]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinan
cialLiabilityAttributableToC
hangesInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

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

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančne obvez razkritje: MSRP 7, 10.A(a) člen,
nosti, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega razkritje:
tveganja te obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]] MSRP 7, 10.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesAttributable
ToChangesInCreditRiskOfFi
nancialAssets

X duration,
debit

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

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti posojil ali terja
tev, ki ga je mogoče pripisati spremembam kreditnega
tveganja posojil in terjatev, določeno: (a) kot znesek spre
membe njihove poštene vrednosti, ki ga ni mogoče pripi
sati 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 [member]]

Uradni list Evropske unije

ChangesInFairValueOfFinancia X duration,
lAssetsAttributableToChange
debit
sInCreditRiskOfFinancialAssets

SL

ifrs-full

L 429/70

Predpona

razkritje:
MSRP 7, 9.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 9.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

X duration

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

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnih izpe
ljanih finančnih instrumentov ali podobnih instrumentov,
povezanih s posojili ali terjatvami. [glej: Izpeljani finančni
instrumenti [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) dobrega
imena

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

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Spremembe dobrega imena
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByCompo
nentsAbstract

Spremembe zavarovalnih
pogodb za uskladitev po
sestavinah [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByRemai
ningCoverageAndIncurredC
laimsAbstract

Spremembe zavarovalnih
pogodb za uskladitev po
preostalem kritju in nastalih
škodah [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Spremembe neopredmetenih
sredstev in dobrega imena
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinis
hedGoodsAndWorkInProgress

X duration,
debit

Zmanjšanje (povečanje) zalog
dokončanih proizvodov in
nedokončane proizvodnje

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

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
naložbenih nepremičnin

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

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
neopredmetenih sredstev razen
dobrega imena

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona

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

Spremembe neopredmetenih
sredstev razen dobrega imena
[abstract]

L 429/71

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ChangesInInvestmentProper
tyAbstract

Spremembe naložbenih
nepremičnin [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesAb
stract

Spremembe obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja
[abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssuedAbstract

Spremembe obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb
[abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAs
text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysis

Opis sprememb metod in
predpostavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutljivosti

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 [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

Opis sprememb metod za
merjenje tveganja

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

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

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

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOf
CreditDerivativeAbstract

Spremembe nominalnega zneska
kreditnega izpeljanega
finančnega instrumenta
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Spremembe števila izdanih
uveljavljajočih se delnic
[abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagin
gRisk

text

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

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) drugih
rezervacij

18.12.2020

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

Uradni list Evropske unije

text

SL

ifrs-full

L 429/72

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Spremembe drugih rezervacij
[abstract]

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Spremembe opredmetenih
osnovnih sredstev [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalancesAb
stract

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

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalancesAb
stract

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

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Spremembe pravic do povračila
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAsset
sAbstract

Spremembe pozavarovalnih
sredstev [abstract]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLaw member
sEnactedOrAnnouncedMember

Spremembe davčnih stopenj ali
sprejetih oziroma napovedanih
davčnih zakonov [member]

Ta pripadnik pomeni spremembe davčnih stopenj ali spre primer: MRS 10, 22.(h) člen
jetih oziroma napovedanih davčnih zakonov.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene
fitPlansAxis

axis

Značilnosti programov z
določenimi zaslužki [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 19, 138.(b) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene
fitPlansMember

member

Značilnosti programov z
določenimi zaslužki [member]

Ta pripadnik pomeni vse programe z določenimi zaslužki, primer: MRS 19, 138.(b) člen
če se razdružijo po značilnostih programov z določenimi
zaslužki. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Zna
čilnosti programov z določenimi zaslužki‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

X duration,
debit

X duration,
debit

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

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

L 429/73

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
credit

Označba

Prihodki iz prodaje publikacij

Pojasnilo oznake

Sklic

CirculationRevenue

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje časopisov, revij, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
periodičnega tiska ter digitalnih aplikacij in formatov. člen
[glej: Prihodki]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRever text
salsOfInventoryWritedown

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

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetO
fReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Plačane škode in upravičenja,
brez povrnitve zneskov iz
naslova pozavarovanja

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotRepor
ted

X instant,
credit

Nastale, a še ne prijavljene škode Znesek obveznosti za zavarovane dogodke, ki so se primer: MSRP 4, IG22.(c)
zgodili, vendar zanje imetniki polic še niso prijavili škod. člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyhol
ders

X instant,
credit

Škode, ki so jih prijavili imetniki Znesek obveznosti za škode, ki so jih prijavili imetniki primer: MSRP 4, IG22.(b)
polic
polic zaradi nastopa zavarovanih dogodkov. [glej: Vrste člen – datum prenehanja
zavarovalnih pogodb [member]]
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Razredi prevzetih terjatev [axis]

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

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sMember

member

Razredi prevzetih terjatev
[member]

Ta pripadnik pomeni razrede terjatev, ki so bile prevzete v razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
poslovnih združitvah. Pomeni tudi standardno vrednost
za os ‚Razredi prevzetih terjatev‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: poslovne združitve [mem
ber]]

SL

ifrs-full
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Znesek škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic, splošna praksa: MRS 1, 85.
člen
brez povrnitve zneskov iz naslova pozavarovanja.
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

axis

Razredi sredstev [axis]

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

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni sedanji gospodarski vir, ki ga razkritje: MRS 36, 126. člen,
podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov. razkritje: MSRP 13, 93. člen,
Gospodarski vir je pravica, ki lahko ustvari gospodarske razkritje: MSRP 16, 53. člen
koristi. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi
sredstev‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAb
stract

Razredi denarnih plačil iz
poslovnih aktivnosti [abstract]

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromO
peratingActivitiesAbstract

Razredi denarnih prejemkov iz
poslovnih aktivnosti [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitie
sAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAl
ternativeAbstract

Razredi kratkoročnih zalog,
alternativno [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Razredi odhodkov za zaslužke
zaposlencev [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

Razredi lastnih kapitalskih
instrumentov podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 37, 86. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

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

L 429/75
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Sklic

Razredi finančnih sredstev [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje:
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
MSRP 17, C32. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9, razkritje: MSRP 7, 6.
člen, razkritje: MSRP 7, 42.I
člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrument
sAxis

axis

Razredi finančnih instrumentov
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7,
razkritje: MSRP 7,

36. člen,
35.K člen,
35.H člen,
35.M člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrument
sMember

member

Finančni instrumenti, razred
[member]

Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih instru
mentov. Finančni instrumenti so pogodbe, na podlagi
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]

36. člen,
35.K člen,
35.H člen,
35.M člen

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesA
xis

axis

Razredi finančnih obveznosti
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, 6. člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 42.I člen

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

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

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

MSRP
MSRP
MSRP
MSRP

7,
7,
7,
7,

18.12.2020
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18.12.2020

Predpona

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

ClassesOfIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAxis

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Razredi obveznosti [axis]

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

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Razredi navadnih delnic [axis]

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

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

Razredi opredmetenih osnovnih
sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 16, 73. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Razredi drugih rezervacij [axis]

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

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAxis

axis

Razredi stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 14, 30.(c) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 14, 33. člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferra
lAccountBalancesMember

member

Razredi stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [member]

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

SL

ifrs-full

Razredi kratkoročnih zalog
[abstract]
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake
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ClassesOfShareCapitalAxis

axis

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

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Delniški kapital [member]

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.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Razvrstitev med sredstva za
prodajo [member]

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

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Končni devizni tečaj

Promptni devizni tečaj ob koncu poročevalskega obdobja. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Devizni tečaj je razmerje menjave dveh valut. Promptni člen
devizni tečaj je devizni tečaj, ki velja ob takojšnji menjavi.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Začetek večjih pravd [member]

Ta pripadnik pomeni začetek večjih pravd.

ifrs-full

CommentaryByManagemen
tOnSignificantCashAndCashE
quivalentBalancesHeldByEnti
tyThatAreNotAvailableForUse
ByGroup

text

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

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

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Izdani komercialni zapisi

Znesek komercialnih zapisov, ki jih je izdalo podjetje.

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmen
tOrAcquisitionOfBiologicalAs
sets

X instant,
credit

Obveze za razvoj ali pridobitev
bioloških sredstev

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

ifrs-full

CommitmentsInRelationTo
JointVentures

X instant,
credit

Obveze v zvezi s skupnimi
podvigi

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.
[glej: Skupni podvigi [member]]

SL

ifrs-full
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Obveze, ki jih ima podjetje,
transakcije s povezanimi
strankami

Znesek obvez, ki jih je podjetje dalo povezanim strankam, primer: MRS 24, 21.(i) člen
da bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne zgodi
določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi pogodbami
(pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane stranke
[member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Obveze, dane v imenu podjetja,
transakcije s povezanimi
strankami

Znesek obvez, danih povezanim strankam v imenu podje primer: MRS 24, 21.(i) člen
tja, da se bo nekaj storilo, če se v prihodnosti zgodi ali ne
zgodi določen dogodek, vključno z neizpolnjenimi
pogodbami (pripoznane in nepripoznane). [glej: Povezane
stranke [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Tveganje spremembe cene blaga
[member]

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

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE member
quipmentMember

Komunikacijska in omrežna
oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja komunikacijsko in omrežno opremo. člen
[glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration,
debit

Odhodki za komunikacijo

Znesek odhodkov, ki se nanašajo na komunikacijo.

ifrs-full

CompensationFromThirdPar
tiesForItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Nadomestila, ki jih dajo tretje
stranke za postavke
opredmetenih osnovnih sredstev,
ki so bile oslabljene, izgubljene
ali opuščene

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]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Sestavine lastniškega kapitala
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1, 106. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
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splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
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Označba

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLossNetOf
TaxAbstract

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

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTaxAbstract

Sestavine drugega
vseobsegajočega donosa, ki ne
bodo prerazvrščene v poslovni
izid, pred obdavčitvijo [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTaxAbstract

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

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAb
stract

Vseobsegajoči donos [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToAbstract

Vseobsegajoči donos, ki ga je
mogoče pripisati [abstract]

X duration,
credit

Vseobsegajoči donos

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.

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

18.12.2020

Sestavine drugega
vseobsegajočega donosa, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid,
pred obdavčitvijo [abstract]
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Vseobsegajoči donos, ki ga je
mogoče pripisati
neobvladujočim deležem

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

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Vseobsegajoči donos, ki ga je
mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

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

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Računalniška oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja računalniško opremo. [glej: Opred člen
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Računalniški programi

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

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Računalniški programi
[member]

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

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentracij tveganj

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

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentracije tveganj [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje:
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami MSRP 17, 127. člen – začetek
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentracije tveganj [member]

Ta pripadnik pomeni koncentracije tveganj. Predstavlja razkritje:
tudi standardno vrednost za os ‚Koncentracije tveganj‘, MSRP 17, 127. člen – začetek
če se ne uporablja noben drug pripadnik.
veljavnosti 1.1.2021
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Stopnja zaupanja, ki ustreza
rezultatom tehnike, ki ni tehnika
stopnje zaupanja, uporabljene za
določanje prilagoditve zaradi
nefinančnega tveganja

Stopnja zaupanja, ki ustreza rezultatom tehnike, ki ni razkritje:
tehnika stopnje zaupanja, uporabljene za določanje prila MSRP 17, 119. člen – začetek
goditve zaradi nefinančnega tveganja. [glej: Prilagoditev veljavnosti 1.1.2021
zaradi nefinančnega tveganja [member]]

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNonfi
nancialRisk

X.XX instant

Stopnja zaupanja, uporabljena
za določanje prilagoditve zaradi
nefinančnega tveganja

Stopnja zaupanja, uporabljena za določanje prilagoditve razkritje:
zaradi nefinančnega tveganja. [glej: Prilagoditev zaradi MSRP 17, 119. člen – začetek
nefinančnega tveganja [member]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Določanje cen na podlagi
splošnih cen [member]

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

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Plačano (prejeto) nadomestilo

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

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFi
nancialStatementsAxis

axis

Konsolidirani in ločeni
računovodski izkazi [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 27, 4. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidirani [member]

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.

18.12.2020

X.XX instant
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ConfidenceLevelCorrespon
dingToResultsOfTechniqueOt
herThanConfidenceLevelTech
niqueUsedForDeterminingRi
skAdjustmentForNonfinancial
Risk

SL

ifrs-full
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Pojasnilo oznake
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ConsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Konsolidirana strukturirana
podjetja [axis]

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

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitie
sMember

member

Konsolidirana strukturirana
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni konsolidirana strukturirana podjetja.
Strukturirano podjetje je podjetje, ki je bilo oblikovano
tako, da glasovalne ali podobne pravice niso glavni
dejavnik pri odločanju, kdo obvladuje podjetje, npr.
kadar so glasovalne pravice povezane le z upravnimi nalo
gami, zadevne dejavnosti pa se usmerjajo s pogodbenimi
ureditvami. [glej: Konsolidirani [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

member

Stalna stopnja predplačil, vložek Ta pripadnik pomeni stalno stopnjo predplačil, ki se primer: MSRP 13, 93.(d) člen,
uporablja kot vložek merjenja.
primer: MSRP 13, IE63. člen
merjenja [member]

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Nedokončana gradbena dela

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

ifrs-full

ConstructionInProgressMem
ber

member

Nedokončana gradbena dela
[member]

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

ifrs-full

ConsumableBiologicalAsset
sMember

member

Porabljiva biološka sredstva
[member]

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

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje: MSRP 12, Vrsta
tveganj v zvezi z deleži
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Posojila potrošnikom

Znesek potrošniških posojil, ki jih je dalo podjetje. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Posojila potrošnikom [member]]
člen

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Posojila potrošnikom [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, dana posameznikom za primer: MSRP 7, IG40.B člen,
osebno uporabo.
primer: MSRP 7, 6. člen,
primer: MSRP 7, IG20C. člen

ifrs-full

ContingentConsiderationMem
ber

member

Pogojno nadomestilo [member]

Ta pripadnik pomeni obvezo prevzemnika, da prenese splošna praksa: MSRP 13, 94.
dodatna sredstva ali deleže v lastniškem kapitalu na člen
nekdanje lastnike prevzetega podjetja kot del zamenjave
za obvladovanje prevzetega podjetja, če se zgodijo dolo
čeni prihodnji dogodki ali če so izpolnjeni določeni pogo
ji.

ifrs-full

ContingentConsiderationReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Pogojno nadomestilo,
Znesek v okviru dogovorov o pogojnem nadomestilu, razkritje: MSRP 3, B64.(g)(i)
pripoznano na datum prevzema pripoznan kot nadomestilo, preneseno v poslovni združi člen
tvi, na datum prevzema. [glej: poslovne združitve [mem
ber]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurred
ByVenturerInRelationToInte
restsInJointVentures

X instant,
credit

Pogojne obveznosti, nastale v
zvezi z deleži v skupnih
podvigih

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

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurre
dInRelationToInterestsInAsso
ciates

X instant,
credit

Pogojne obveznosti, nastale v
zvezi z deleži v pridruženih
podjetjih

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

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Pogojne obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni možne obveze, ki izhajajo iz prete razkritje: MRS 37, 88. člen,
klih dogodkov in katerih obstoj se bo potrdil samo s razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
pojavom ali odsotnostjo enega ali več negotovih prihod
njih 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 obveze ni mogoče
dovolj zanesljivo izmeriti. Pomeni tudi standardno vred
nost za os ‚Razredi pogojnih obveznosti‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

18.12.2020

X instant,
debit
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Pogojne obveznosti, pripoznane
na datum prevzema

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
združitvi na datum prevzema. [glej: Pogojne obveznosti primer: MSRP 3, IE72. člen
[member]; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise X instant,
dInBusinessCombination
credit

Pogojne obveznosti, pripoznane
v poslovni združitvi

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; poslovne
združitve [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBenefit
ObligationsMember

member

Pogojna obveznost, ki izhaja iz
obvez za pozaposlitvene
zaslužke [member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, ki izhaja iz razkritje: MRS 19, 152. člen
obvez za pozaposlitvene zaslužke. Pozaposlitveni zaslužki
so zaslužki zaposlencev (brez odpravnin in kratkoročnih
zaslužkov zaposlencev), ki jih je treba plačati po prene
hanju službovanja. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom
missioningRestorationAndRe
habilitationCostsMember

member

Pogojna obveznost za stroške
razgradnje, obnove in
ponovnega oživljanja okolja
[member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost, povezano s primer: MRS 37, 88. člen
stroški razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja okolja.
[glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran
teesMember

member

Pogojna obveznost za jamstva
[member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za jamstva. [glej: splošna praksa: MRS 37, 88.
Pogojne obveznosti [member]; Jamstva [member]]
člen

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinue
dOperationsAxis

axis

Ohranjeno in ustavljeno
poslovanje [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 5,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami Predstavljanje in razkrivanje
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDere axis
cognisedFinancialAssetsByTy
peOfInstrumentAxis

Nadaljnja udeležba v finančnih
sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno, po
vrstah instrumenta [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 7, B33. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
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ContingentLiabilitiesRecognise X instant,
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ifrs-full
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Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti, ki so povezane primer: MRS 37, 88. člen
s skupnimi podvigi. [glej: Pogojne obveznosti [member];
Skupni podvigi [member]]

ContingentLiabilitiesOfJoint
VentureMember

SL

Pogojne obveznosti v zvezi s
skupnimi podvigi [member]

ifrs-full

member

Označba
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Nadaljnja udeležba v finančnih
sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno, po
vrstah prenosa [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 7, B33. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Ohranjeno poslovanje [member] Ta pripadnik pomeni sestavne dele podjetja, ki niso usta razkritje: MSRP 5,
vljeno poslovanje. Sestavni del podjetja vključuje poslo Predstavljanje in razkrivanje
vanje in denarne tokove, ki jih je po delovanju in za
namene računovodskega poročanja mogoče jasno razliko
vati od ostalega dela podjetja. Ta pripadnik predstavlja
tudi standardno vrednost za os ‚Ohranjeno in ustavljeno
poslovanje‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Ustavljeno poslovanje [member]; Skupno ohranjeno
in ustavljeno poslovanje [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Sredstva iz pogodb

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Sredstva iz pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva iz pogodb. [glej: Sredstva iz razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(iii)
člen, razkritje:
pogodb]
MSRP 7, 35.M(b)(iii) člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trajanje pogodbe [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(e) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trajanje pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni vsa trajanja pogodb s kupci. Pred primer: MSRP 15, B89.(e) člen
stavlja tudi standardno vrednost za os ‚Trajanje pogodbe‘,
če se ne uporablja noben drug pripadnik.

Znesek pravice podjetja do nadomestila v zameno za razkritje: MSRP 15, 105. člen,
blago ali storitve, ki jih je podjetje preneslo na kupca, razkritje: MSRP 15, 116.(a)
če je ta pravica odvisna od česa drugega kot zgolj mine člen
vanja časa (na primer izpolnjevanja obvez podjetja v
prihodnosti).
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ContinuingInvolvementInDere axis
cognisedFinancialAssetsByTy
peOfTransferAxis

SL
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ContractLiabilitiesAbstract

Obveznosti iz pogodb [abstract]

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExc X instant,
hangedInDerivativeFinancialIn credit
strumentForWhichGrossCashF
lowsAreExchanged

Pogodbeni zneski za izmenjavo
v izpeljanem finančnem
instrumentu, za katere se
izmenjajo bruto denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(d) člen
zvezi s pogodbenimi zneski, ki se bodo izmenjali v izpe
ljanem finančnem instrumentu, za katere se izmenjajo
bruto denarni tokovi. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Pogodbene obveze v zvezi s
kapitalom

Znesek obvez v zvezi s kapitalom, za katere je podjetje splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
sklenilo pogodbo. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]
člen

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Pogodbene obveze za pridobitev Znesek pogodbenih obvez za pridobitev neopredmetenih razkritje: MRS 38, 122.(e) člen
neopredmetenih sredstev
sredstev.

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfPropertyPlan
tAndEquipment

X instant,
credit

Pogodbene obveze za pridobitev Znesek pogodbenih obvez za pridobitev opredmetenih razkritje: MRS 16, 74.(c) člen
opredmetenih osnovnih sredstev osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Pogodbeno-storitvena marža

Znesek pogodbeno-storitvene marže. [glej: Pogodbeno- razkritje:
storitvena marža [member]]
MSRP 17, 109. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMargin
Member

member

Pogodbeno-storitvena marža
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino knjigovodske vrednosti
sredstva ali obveznosti za skupino zavarovalnih pogodb,
ki predstavlja nezasluženi dobiček, ki ga bo podjetje
pripoznalo pri opravljanju storitev v okviru zavarovalnih
pogodb v skupini.

razkritje: MSRP 17, 101.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107.(d)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

L 429/87
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Znesek obveze podjetja za prenos blaga ali storitev kupcu, razkritje: MSRP 15, 105. člen,
za katere je podjetje od kupca prejelo nadomestilo (ali za razkritje: MSRP 15, 116.(a)
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Ta pripadnik pomeni pogodbeno-storitveno maržo, ki ni razkritje: MSRP 17, 114.(c)
povezana s pogodbami, ki so obstajale na datum prehoda, člen – začetek veljavnosti
za katere se je uporabila prilagojena retrospektivna 1.1.2021
metoda (kot je opisana v C6.–C19. členu MSRP 17) ali
pristop poštene vrednosti (kot je opisan v C20.–C24.
členu MSRP 17). [glej: Pogodbeno-storitvena marža
[member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRela member
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichFairVa
lueApproachHasBeenApplied
Member

Pogodbeno-storitvena marža,
povezana s pogodbami, ki so
obstajale na datum prehoda, za
katere se je uporabil pristop
poštene vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbeno-storitveno maržo, pove razkritje: MSRP 17, 114.(b)
zano s pogodbami, ki so obstajale na datum prehoda, za člen – začetek veljavnosti
katere se je uporabil pristop poštene vrednosti (kot je 1.1.2021
opisan v C20.–C24. členu MSRP 17). [glej: Pogodbenostoritvena marža [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRela member
tedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModi
fiedRetrospectiveApproachHas
BeenAppliedMember

Pogodbeno-storitvena marža,
povezana s pogodbami, ki so
obstajale na datum prehoda, za
katere se je uporabila prilagojena
retrospektivna metoda [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbeno-storitveno maržo, pove razkritje: MSRP 17, 114.(a)
zano s pogodbami, ki so obstajale na datum prehoda, za člen – začetek veljavnosti
katere se je uporabila prilagojena retrospektivna metoda 1.1.2021
(kot je opisana v C6.–C19. členu MSRP 17). [glej: Pogod
beno-storitvena marža [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEm
X duration,
ployerNetDefinedBenefitLiabili debit
tyAsset

Prispevki zaposlovalca v
program, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlan
ParticipantsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

X duration,
debit

Prispevki udeležencev programa
v program, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Prispevki v program, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo 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 določenega
zaslužka); Programi z določenimi zaslužki [member]]

18.12.2020

Pogodbeno-storitvena marža, ki
ni povezana s pogodbami, ki so
obstajale na datum prehoda, za
katere se je uporabila prilagojena
retrospektivna metoda ali
pristop poštene vrednosti
[member]
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member
ContractualServiceMarginNo
tRelatedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveAp
proachOrFairValueApproach
HasBeenAppliedMember

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAssetAb
stract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsServi
ceAndOperatingRights

X instant,
debit

Avtorske pravice, patenti in
druge pravice do industrijske
lastnine ter storitvene in
poslovne pravice

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo avtorske primer: MRS 38, 119.(e) člen
pravice, patente in druge pravice do industrijske lastnine
ter storitvene in poslovne pravice. [glej: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIn
dustrialPropertyRightsServi
ceAndOperatingRightsMember

member

Avtorske pravice, patenti in
druge pravice do industrijske
lastnine ter storitvene in
poslovne pravice [member]

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]

ifrs-full

CorporateDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Podjetniški dolžniški instrumenti Vrednost dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
v posesti
je izdal gospodarski subjekt. [glej: Dolžniški instrumenti v člen
posesti]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Posojila gospodarskim
subjektom

Znesek posojil gospodarskim subjektom, ki jih je dalo splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
podjetje. [glej: Posojila gospodarskim subjektom [mem člen
ber]]

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Posojila gospodarskim
subjektom [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, dana gospodarskim subjek splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
tom.
člen, primer: MSRP 7, 6. člen,
primer: MSRP 7, IG20C. člen

ifrs-full

CostApproachMember

member

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‘).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognise
dAsExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Vrednost zalog, pripoznanih kot Vrednost zalog, pripoznanih kot odhodek v obdobju. razkritje: MRS 2, 36.(d) člen
odhodek v obdobju
[glej: Zaloge]

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Strošek prodanega trgovskega
blaga

SL

Prispevki v program, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)
[abstract]
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Vrednost trgovskega blaga, ki je bilo prodano v obdobju splošna praksa: MRS 1, 85.
in pripoznano kot odhodek.
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Strošek kupljene energije, ki je
bila prodana

Vrednost kupljene energije, ki je bilo prodana v obdobju, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pripoznane kot odhodek.
člen

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Stroški prodaje

Znesek stroškov, povezanih z odhodki, neposredno ali razkritje: MRS 1, 99. člen,
posredno pripisanimi prodanemu blagu ali storitvam, ki razkritje: MRS 1, 103. člen
lahko med drugim vključujejo stroške, ki so bili pred tem
vključeni v vrednotenje prodanih zalog, nerazporejene
posredne proizvajalne stroške in nenormalne zneske
proizvajalnih stroškov zalog.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Stroški prodaje, hrana in pijača

Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na hrano in pijačo. splošna praksa: MRS 1, 85.
člen
[glej: Stroški prodaje]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Stroški prodaje, poslovanje
hotela

Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na poslovanje splošna praksa: MRS 1, 85.
hotela. [glej: Stroški prodaje]
člen

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancy
Services

X duration,
debit

Stroški prodaje, storitve v zvezi
z zasedenostjo sob

Znesek stroškov prodaje, ki se nanaša na storitve v zvezi splošna praksa: MRS 1, 85.
z zasedenostjo sob. [glej: Stroški prodaje]
člen

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith
CustomersMember

member

Stroški za pridobitev pogodb s
kupci [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
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]

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Nasprotne stranke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, B52. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Nasprotne stranke [member]

Ta pripadnik pomeni stranke v transakciji, ki niso podje razkritje: MSRP 7, B52. člen
tje. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Nasprotne
stranke‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Domicilna država [member]

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
sedež.

18.12.2020

X duration,
debit
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CountryOfIncorporation

text

Država ustanovitve

Država, v kateri je podjetje ustanovljeno.

razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEn
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenProdu
cedForPublicUse

text

Država ustanovitve podjetja,
katerega konsolidirani
računovodski izkazi so bili
pripravljeni za javno uporabo

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 [member]; MSRP [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointOperation

text

Država ustanovitve skupne
dejavnosti

Država, v kateri je ustanovljena skupna dejavnost podjetja. razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii)
[glej: Skupne dejavnosti [member]]
člen

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointVenture

text

Država ustanovitve skupnega
podviga

Država, v kateri je ustanovljen skupni podvig podjetja. razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
[glej: Skupni podvigi [member]]
člen, razkritje:
MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii)
člen

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrRe
sidenceOfAssociate

text

Država ustanovitve pridruženega Država, v kateri je ustanovljeno pridruženo podjetje razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
podjetja
podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]]
člen, razkritje:
MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii)
člen

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrRe
sidenceOfSubsidiary

text

Država ustanovitve odvisnega
podjetja

SL

ifrs-full
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Država, v kateri je ustanovljeno odvisno podjetje podjetja. razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
[glej: Odvisna podjetja [member]]
člen, razkritje:
MRS 27, 17.(b)(ii) člen,
razkritje: MSRP 12, 12.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, 19.B(b)
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Datum oblikovanja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Kreditni izpeljani finančni
instrument, poštena vrednost

Poštena vrednost kreditnega izpeljanega finančnega instru razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen
menta. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalA
mount

X instant

Kreditni izpeljani finančni
instrument, nominalni znesek

Nominalni znesek kreditnega izpeljanega finančnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen
instrumenta. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]]

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kreditna izpostavljenost

Znesek izpostavljenosti izgubam iz naslova kreditnega primer: MSRP 7, IG24.(a)
tveganja. [glej: Kreditno tveganje [member]]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG25.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsAxis

axis

Poslabšanje kreditne kakovosti
finančnih instrumentov [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, 35.M člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsMember

member

Poslabšanje kreditne kakovosti
finančnih instrumentov
[member]

Ta pripadnik pomeni vse statuse poslabšanja kreditne razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
kakovosti finančnih instrumentov. Finančni instrument razkritje: MSRP 7, 35.M člen
ima poslabšano kreditno kakovost, ko so nastopili eden
ali več dogodkov, ki imajo negativen učinek na ocenjene
prihodnje denarne tokove navedenega finančnega instru
menta. Ta pripadnik predstavlja tudi standardno vrednost
za os ‚Poslabšanje kreditne kakovosti finančnih instrumen
tov‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

18.12.2020
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CreditrelatedFeeAndCommis
sionIncome

X duration,
credit

Prihodki iz naslova provizij v
zvezi s krediti

Znesek prihodkov, pripoznanih na podlagi provizij v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi s krediti. [glej: Prihodki iz naslova provizij]
člen

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kreditno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo ena stranka
pogodbe, ki ureja finančni instrument, drugi stranki
povzročila finančno izgubo zaradi neizpolnitve obvezno
sti. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementIn
putMember

member

Kreditni razpon, vložek merjenja Ta pripadnik pomeni kreditni razpon, ki se uporablja kot splošna praksa:
[member]
vložek merjenja.
MSRP 13, 93.(d) člen

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValue X duration,
RecognisedInProfitOrLossOn
credit
SalesOfInvestmentPropertyBet
weenPoolsOfAssetsMeasuredU
singDifferentModels

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDispo
salOfInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

SL

ifrs-full
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razkritje:
MSRP 17, 124. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 32. člen

X duration,
credit

Kumulativni dobiček (izguba) ob
odtujitvi naložb v kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Kumulativni dobiček (izguba) ob odtujitvi naložb v kapi razkritje: MSRP 7, 11.B(c) člen
talske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

CumulativeGainLossPreviously X duration,
credit
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeArisingFro
mReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfFairValueThroug
hOtherComprehensiveInco
meIntoFairValueThroughProfi
tOrLossMeasurementCategory

Kumulativni dobiček (izguba),
prej pripoznan v drugem
vseobsegajočem donosu, ki
izhaja iz prerazvrstitve finančnih
sredstev iz kategorije merjenja
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa
v kategorijo merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Kumulativni dobiček (izguba), prej pripoznan v drugem razkritje: MRS 1, 82.(cb) člen
vseobsegajočem donosu, ki izhaja iz prerazvrstitve finan
čnih sredstev iz kategorije merjenja po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa v kategorijo
merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa; Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida; Drugi vseobsega
joči donos]

L 429/93

Kumulativna sprememba, pripoznana v poslovnem izidu, razkritje: MRS 40, 75.(f)(iv)
poštene vrednosti ob prodaji naložbene nepremičnine iz člen
skupine sredstev, v kateri je uporabljen model nabavne
vrednosti, v skupino sredstev, v kateri je uporabljen
model poštene vrednosti. [glej: Model poštene vrednosti
[member]; Naložbene nepremičnine]

Uradni list Evropske unije

Kumulativna sprememba,
pripoznana v poslovnem izidu,
poštene vrednosti ob prodaji
naložbenih nepremičnin med
skupinami sredstev, merjenih z
različnimi modeli

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

X duration

Kumulativne prednostne
dividende, nepripoznane

Znesek kumulativnih prednostnih dividend, ki niso pripo razkritje: MRS 1, 137.(b) člen
znane.

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfAssociates

X instant,
credit

Kumulativen nepripoznan delež
izgub pridruženih podjetij

Kumulativni znesek nepripoznanega deleža izgub pridru razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
ženih podjetij, če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj
delež izgub, ko uporablja kapitalsko metodo. [glej: Pridru
žena podjetja [member]; Nepripoznan delež izgub pridru
ženih podjetij]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Kumulativen nepripoznan delež
izgub skupnih podvigov

Kumulativni znesek nepripoznanega deleža izgub skupnih razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
podvigov, če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj delež
izgub, ko uporablja kapitalsko metodo. [glej: Skupni
podvigi [member]; Nepripoznan delež izgub skupnih
podvigov]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVenture
sTransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod

X instant,
credit

Kumulativen nepripoznan delež
izgub skupnih podvigov, prehod
s sorazmerne konsolidacije na
kapitalsko metodo

Kumulativen nepripoznan delež izgub skupnih podvigov razkritje: MSRP 11, C4. člen
podjetja, pri katerih se je prešlo s sorazmerne konsolida
cije na kapitalsko metodo. [glej: Skupni podvigi [mem
ber]; Kumulativen nepripoznan delež izgub skupnih
podvigov]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni vrsto tržnega tveganja, ki predstavlja
tveganje, da bodo poštena vrednost ali prihodnji denarni
tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi sprememb
deviznih tečajev. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

SL

ifrs-full
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razkritje:
MSRP 17, 124. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 7,
Opredelitve pojmov

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrencySwapContractMem
ber

member

Pogodba o valutni zamenjavi
[member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe o valutni zamenjavi. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Pogodba o zamenjavi [member]]
člen

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Kratkoročni vnaprej vračunani
stroški in druge kratkoročne
obveznosti

Znesek kratkoročnih vnaprej vračunanih stroškov in splošna praksa: MRS 1, 55.
drugih kratkoročnih obveznosti. [glej: Vnaprej vračunani člen
stroški; Druge kratkoročne obveznosti]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Kratkoročni nezaračunani
prihodki

Znesek raznih drugih kratkoročnih nezaračunanih prihod splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kov. [glej: Nezaračunani prihodki]
člen

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Prejeti kratkoročni predujmi

Znesek kratkoročnih plačil, prejetih za blago in storitve, ki splošna praksa: MRS 1, 55.
bodo dobavljeni v prihodnosti. [glej: Prejeti predujmi]
člen

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Kratkoročni predujmi
dobaviteljem

Znesek kratkoročnih predujmov
prejetjem blaga ali storitev.

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Kratkoročni kmetijski pridelki

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja znesek splošna praksa: MRS 2, 37.
pospravljenega pridelka bioloških sredstev podjetja. [glej: člen
Biološka sredstva; Zaloge]

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Odmerjeni in odloženi davek v
zvezi s postavkami, knjiženimi
neposredno v dobro (breme)
lastniškega kapitala

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
z veljavnostjo za nazaj bodisi iz popravka napake in (b)
zneski, ki izhajajo iz začetnega pripoznanja sestavine
lastniškega kapitala sestavljenega finančnega instrumenta.
[glej: Odloženi davek v zvezi s postavkami, knjiženimi
neposredno v dobro (breme) lastniškega kapitala; Zadr
žani čisti dobiček; Finančni instrumenti, razred [member]]

SL

ifrs-full
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Uradni list Evropske unije

dobaviteljem
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek sredstev, ki (a) jih bo podjetje po pričakovanjih
realiziralo ali jih namerava prodati ali potrošiti v svojem
običajnem poslovnem ciklu; (b) jih ima predvsem za
namene trgovanja; (c) jih bo po pričakovanjih realiziralo
v dvanajstih mesecih po poročevalskem obdobju; ali (d)
jih ima razvrščene kot denarna sredstva ali njihove ustrez
nike (kot so opredeljeni v MRS 7), razen če je sredstvo
najmanj dvanajstih mesecev po poročevalskem obdobju
prepovedano zamenjati ali uporabiti za poravnavo obvez
nosti. [glej: Sredstva]

razkritje: MRS 1, 66. člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(i)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquityAbstract

Odmerjeni in odloženi davek v
zvezi s postavkami, knjiženimi
neposredno v breme ali v dobro
lastniškega kapitala [abstract]

ifrs-full

CurrentAssets

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva
(obveznosti)

Znesek kratkoročnih sredstev, zmanjšan za znesek krat splošna praksa: MRS 1, 55.
koročnih obveznosti.
člen

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsset
sOrDisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSaleOrAsHeldFor
DistributionToOwners

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva razen
nekratkoročnih sredstev ali
skupin za odtujitev, razvrščenih
kot v posesti za prodajo ali kot
v posesti za razdelitev lastnikom

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]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za kratkoročna splošna praksa:
sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: poslovne MSRP 3, B64.(i) člen
združitve [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Kratkoročna biološka sredstva

Vrednost kratkoročnih bioloških sredstev. [glej: Biološka razkritje: MRS 1, 54.(f) člen
sredstva]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMem
ber

member

Kratkoročna biološka sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni kratkoročna biološka sredstva. [glej: splošna praksa: MRS 41, 50.
Biološka sredstva]
člen

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentBondsIssuedAndCur
rentPortionOfNoncurrent
BondsIssued

X instant,
credit

Kratkoročne izdane obveznice in Znesek kratkoročnih izdanih obveznic in kratkoročnega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kratkoročni del nekratkoročnih dela nekratkoročnih izdanih obveznic. [glej: Izdane obvez člen
izdanih obveznic
nice]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowings

X instant,
credit

Kratkoročna najeta posojila in
kratkoročni del nekratkoročnih
najetih posojil

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsAbstract

Kratkoročna najeta posojila in
kratkoročni del nekratkoročnih
najetih posojil [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsByTypeAbstract

Kratkoročna najeta posojila in
kratkoročni del nekratkoročnih
najetih posojil, po vrstah
[abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOf
NoncurrentCommercialPaper
sIssued

X instant,
credit

Kratkoročni izdani komercialni
zapisi in kratkoročni del
nekratkoročnih izdanih
komercialnih zapisov

Znesek kratkoročnih izdanih komercialnih zapisov in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kratkoročnega dela nekratkoročnih izdanih komercialnih člen
zapisov. [glej: Izdani komercialni zapisi]

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva iz pogodb

Znesek kratkoročnih sredstev iz pogodb. [glej: Sredstva iz razkritje: MSRP 15, 105. člen
pogodb]

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti iz
pogodb.

Znesek kratkoročnih obveznosti iz pogodb. [glej: Obvez razkritje: MSRP 15, 105. člen
nosti iz pogodb]

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge surove nafte Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
nerafinirane, nepredelane nafte. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Izdani kratkoročni dolžniški
instrumenti

Znesek izdanih kratkoročnih dolžniških instrumentov. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Izdani dolžniški instrumenti]
člen

ifrs-full

CurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Kratkoročni depoziti strank

Znesek kratkoročnih depozitov strank. [glej: Depoziti splošna praksa: MRS 1, 55.
strank]
člen

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Kratkoročna izpeljana finančna
sredstva

Znesek kratkoročnih izpeljanih finančnih sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55.
Izpeljana finančna sredstva]
člen

SL

ifrs-full
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Znesek kratkoročnih najetih posojil in kratkoročnega dela splošna praksa: MRS 1, 55.
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentDerivativeFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Kratkoročne izpeljane finančne
obveznosti

Znesek kratkoročnih izpeljanih finančnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Izpeljane finančne obveznosti]
člen

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti za
izplačilo dividend

Znesek kratkoročnih obveznosti za izplačilo dividend. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Obveznosti za izplačilo dividend]
člen

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCas
hOutflowsToBePaidToFulfil
ObligationMeasurementInput
Member

member

Ta pripadnik pomeni trenutno oceno prihodnjih denarnih primer: MSRP 13, B36.(d) člen
Trenutna ocena prihodnjih
denarnih odtokov, ki jih je treba odtokov, ki jih je treba plačati za izpolnitev obveze, ki se
plačati za izpolnitev obveze,
uporablja kot vložek merjenja.
vložek merjenja [member]

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti za
plačilo trošarine

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceiva
bles

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz finančnih Znesek kratkoročnih terjatev iz finančnih najemov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55.
najemov
Terjatve iz finančnih najemov]
člen

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 25. člen
sredstva]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva
po odplačni vrednosti

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen
odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni
vrednosti]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva
Znesek kratkoročnih finančnih sredstev po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
po pošteni vrednosti prek
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

SL

ifrs-full
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Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa
[abstract]
Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
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X instant,
debit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen, razkritje: MSRP 7, 8.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossC
lassifiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrščena v
posesti za trgovanje

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]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki so bila
določena ob začetnem
pripoznanju ali pozneje

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]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAtFair
Value

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se obvezno
merijo po pošteni vrednosti

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v
skladu z MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
X instant,
ValueThroughProfitOrLos
debit
sMeasuredAsSuchInAccordan
ceWithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, merjena kot
taka v skladu z izjemo za
ponovno pridobitev lastnih
kapitalskih instrumentov

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev po pošteni vred razkritje:
nosti prek poslovnega izida, merjenih kot takih v skladu z MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
izjemo za ponovno pridobitev lastnih kapitalskih instru veljavnosti 1.1.2021
mentov. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, merjena kot taka v skladu z izjemo za
ponovno pridobitev lastnih kapitalskih instrumentov]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sMeasuredAsSuchInAccordan
ceWithExemptionForRepurc
haseOfOwnFinancialLiabilities

Kratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, merjena kot
taka v skladu z izjemo za
ponovni nakup lastnih finančnih
obveznosti

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev po pošteni vred razkritje:
nosti prek poslovnega izida, merjenih kot takih v skladu z MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
izjemo za ponovni nakup lastnih finančnih obveznosti. veljavnosti 1.1.2021
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, merjena kot taka v skladu z izjemo za
ponovni nakup lastnih finančnih obveznosti]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki so razpolo razkritje:
žljiva za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva MSRP 7, 8.(d) člen – datum
za prodajo; Kratkoročna finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Kratkoročna finančna sredstva,
merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Kratkoročne finančne obveznosti Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti. [glej: Finančne razkritje: MSRP 7, 25. člen
obveznosti]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Kratkoročne finančne obveznosti Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(g) člen,
po odplačni vrednosti
odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po odplačni razkritje:
vrednosti]
MSRP 7, 8.(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Kratkoročne finančne obveznosti Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
po pošteni vrednosti prek
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne
poslovnega izida
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Kratkoročne finančne obveznosti
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrščene kot
v posesti za trgovanje

Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi
‚v posesti za trgovanje‘. [glej: Kratkoročne finančne obvez
nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss credit
DesignatedUponInitialRecogni
tion

Kratkoročne finančne obveznosti
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki so bile
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 bile
kot take določene ob začetnem pripoznanju ali pozneje.
[glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, določene ob začetnem pripoznanju ali
pozneje]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge hrane in
pijače

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
hrane in pijače. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge goriva

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
goriva. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Kratkoročne državne podpore

Znesek kratkoročnih državnih podpor, pripoznanih v splošna praksa: MRS 1, 55.
izkazu finančnega položaja kot odloženi prihodki. [glej: člen
Država [member]; Odloženi prihodki; Državne podpore]

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Kratkoročne finančne naložbe v
posesti do zapadlosti

Znesek kratkoročnih finančnih naložb v posesti do zapad razkritje:
losti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlosti]
MSRP 7, 8.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti za
obresti

Znesek kratkoročnih obveznosti za obresti. [glej: Obvez splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nosti za obresti]
člen

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve za obresti

Znesek kratkoročnih terjatev za obresti. [glej: Terjatve za splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
obresti]

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFro
mExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge v posesti za
prodajo

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
zalog v posesti za prodajo v rednem poslovanju. [glej: člen
Zaloge]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge na poti

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
zalog na poti. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Kratkoročne naložbe

Znesek kratkoročnih naložb.

SL

ifrs-full
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[abstract]
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splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Kratkoročne naložbe v
kapitalske instrumente, določene
kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek kratkoročnih naložb v kapitalske instrumente, ki razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Naložbe v
kapitalske instrumente, določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti iz
najemov

Znesek kratkoročnih obveznosti iz najemov. [glej: Obvez razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen
nosti iz najemov]

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti

Znesek obveznosti: (a) za katere podjetje pričakuje, da jih
bo poravnalo v normalnem poslovnem ciklu; (b) ki so
namenjene predvsem za trgovanje; (c) ki jih je treba
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.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

Kratkoročne obveznosti
[abstract]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThan
X instant,
LiabilitiesIncludedInDisposal
credit
GroupsClassifiedAsHeldForSale

Kratkoročne obveznosti razen
obveznosti, vključenih v skupine
za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo

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]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti,
pripoznane na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za kratkoročne splošna praksa:
obveznosti, prevzete v poslovni združitvi. [glej: poslovne MSRP 3, B64.(i) člen
združitve [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Kratkoročna posojila in terjatve

Znesek kratkoročnih posojil in terjatev. [glej: Posojila in razkritje:
MSRP 7, 8.(c) člen – datum
terjatve]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur X instant,
rentPortionOfNoncurrentLoan credit
sReceived

Prejeta kratkoročna posojila in
kratkoročni del prejetih
nekratkoročnih posojil.

Znesek prejetih kratkoročnih posojil in kratkoročnega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
dela prejetih nekratkoročnih posojil. [glej: Prejeta posojila] člen

SL

ifrs-full
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Predpona

razkritje: MRS 1, 69. člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(iii)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen
Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentMaterialsAndSupplie
sToBeConsumedInProduction
ProcessOrRenderingServices

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge materiala, ki Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
se bo potrošil v procesu
materiala, ki se bo potrošil v procesu proizvodnje ali pri člen
proizvodnje ali pri izvajanju
izvajanju storitev. [glej: Zaloge]
storitev

ifrs-full

CurrentMember

member

Kratkoročno [member]

Ta pripadnik pomeni kratkoročen časovni sklop.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge zemeljskega
plina

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
naravno nastale mešanice plinastih ogljikovodikov. [glej: člen
Zaloge]

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledge
X instant,
dAsCollateralForWhichTransfe debit
reeHasRightByContractOrCu
stomToSellOrRepledgeCollate
ral

Kratkoročna nedenarna sredstva,
zastavljena kot zavarovanje s
premoženjem, za katera ima
prevzemnik po pogodbi ali
običaju pravico, da to
zavarovanje proda ali ponovno
zastavi

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.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs X instant,
suedAndCurrentPortionOf
credit
NoncurrentNotesAndDebentu
resIssued

Kratkoročni izdani zavarovani
dolžniški vrednostni papirji in
nezavarovane obveznice in
kratkoročni del nekratkoročnih
izdanih zavarovanih dolžniških
vrednostnih papirjev in
nezavarovanih obveznic

Znesek kratkoročnih izdanih zavarovanih dolžniških vred splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nostnih papirjev in nezavarovanih obveznic in kratkoro člen
čnega dela nekratkoročnih izdanih zavarovanih dolžniških
vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic. [glej:
Izdani zavarovani dolžniški vrednostni papirji in nezava
rovane obveznice]

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge rude

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
zalog rude. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge materiala za
pakiranje in shranjevanje

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
materiala za pakiranje in shranjevanje. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseO
fEnergy

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti za
nakup energije

Znesek kratkoročnih obveznosti za nakup energije. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.
Obveznosti za nakup energije]
člen

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOf X instant,
NoncurrentAssets
credit

Kratkoročne obveznosti za
nakup nekratkoročnih sredstev

Znesek kratkoročnih obveznosti za nakup nekratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 78.
sredstev. [glej: Obveznosti za nakup nekratkoročnih sred člen
stev]

SL

ifrs-full
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primer: MSRP 7, IG20.D člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen,
splošna praksa: MSRP 7, 37.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
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razkritje: MSRP 9, 3.2.23.(a)
člen, razkritje: MRS 39, 37.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti iz
naslova socialne varnosti in
davkov razen davka iz dobička

Znesek kratkoročnih obveznosti iz naslova socialne splošna praksa: MRS 1, 78.
varnosti in davkov razen davka iz dobička. [glej: Obvez člen
nosti iz naslova socialne varnosti in davkov razen davka
iz dobička]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetroc
hemicalProducts

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge nafte in
petrokemičnih proizvodov

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
proizvodov, ki so derivati surove nafte in zemeljskega člen
plina. [glej: Kratkoročne zaloge surove nafte; Kratkoročne
zaloge zemeljskega plina]

ifrs-full

CurrentPortionOfLongterm
Borrowings

X instant,
credit

Kratkoročni del nekratkoročnih
najetih posojil

Kratkoročni del nekratkoročnih najetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55.
Najeta posojila]
člen

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Kratkoročni vnaprej plačani
odhodki

Znesek, pripoznan kot kratkoročno sredstvo za izdatke, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
plačane pred obdobjem, v katerem bo realizirana gospo člen
darska korist.

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

Kratkoročna predplačila

Znesek kratkoročnih predplačil. [glej: Predplačila]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

Kratkoročna predplačila in
kratkoročni nezaračunani
prihodki [abstract]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther X instant,
debit
CurrentAssets

Kratkoročna predplačila in druga Znesek kratkoročnih predplačil in drugih kratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 55.
kratkoročna sredstva
sredstev. [glej: Druga kratkoročna sredstva; Kratkoročna člen
predplačila]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Kratkoročna sredstva iz naslova
programskih vsebin

Znesek kratkoročnih sredstev iz naslova programskih splošna praksa: MRS 1, 55.
vsebin. [glej: Sredstva iz naslova programskih vsebin]
člen

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije

Znesek kratkoročnih rezervacij. [glej: Rezervacije]

primer: MRS 1, 78.(b) člen

Kratkoročna predplačila
[abstract]
X instant,
debit

Kratkoročna predplačila in
kratkoročni nezaračunani
prihodki

Uradni list Evropske unije

CurrentPayablesOnSocialSecu
rityAndTaxesOtherThanInco
meTax

SL

ifrs-full
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Znesek kratkoročnih predplačil in kratkoročnih nezaraču splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nanih prihodkov. [glej: Predplačila; Nezaračunani prihod člen
ki]

18.12.2020

razkritje: MRS 1, 54.(l) člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentProvisionsAbstract

Kratkoročne rezervacije
[abstract]

ifrs-full

CurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije za
zaslužke zaposlencev

Znesek kratkoročnih rezervacij za zaslužke zaposlencev. razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
[glej: Rezervacije za zaslužke zaposlencev]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSupplies

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge surovin in
kratkoročne zaloge materiala za
proizvodnjo

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
kratkoročnih zalog surovin in kratkoročnih zalog mate člen
riala za proizvodnjo. [glej: Kratkoročni pomožni material;
Kratkoročne surovine]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAb
stract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve do
pridruženih podjetij

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve do skupnih Znesek kratkoročnih terjatev do skupnih podvigov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
podvigov
Skupni podvigi [member]]
člen

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz naslova
pogodb s kupci

Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova pogodb s kupci. razkritje: MSRP 15, 105. člen
[glej: Terjatve iz naslova pogodb s kupci]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRenta
lOfProperties

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz naslova
najemnin za nepremičnine

Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova najemnin za splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
nepremičnine. [glej: Terjatve iz naslova najemnin za člen
nepremičnine]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz naslova
prodaje nepremičnin

Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova prodaje nepremi splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
čnin. [glej: Terjatve iz naslova prodaje nepremičnin]
člen

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz naslova
davkov razen davka iz dobička

Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova davkov razen splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
davka iz dobička. [glej: Terjatve iz naslova davkov razen člen
davka iz dobička]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Kratkoročno čisto sredstvo
določenega zaslužka

Znesek kratkoročnega čistega sredstva določenega splošna praksa: MRS 1, 55.
zaslužka. [glej: Čisto sredstvo določenega zaslužka]
člen

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Kratkoročna čista obveznost za
določene zaslužke

Znesek kratkoročne čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 1, 55.
zaslužke. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke]
člen

SL

ifrs-full
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Kratkoročne zaloge surovin in
kratkoročne zaloge materiala za
proizvodnjo [abstract]
Uradni list Evropske unije

Znesek kratkoročnih terjatev do pridruženih podjetij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Pridružena podjetja [member]]
člen

L 429/105

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Kratkoročne rezervacije za
povračila

Znesek kratkoročnih rezervacij za povračila. [glej: Rezer primer: MRS 37, primer 4:
vacije za povračila]
politika povračil, primer:
MRS 37, 87. člen

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCas
hEquivalents

X instant,
debit

Kratkoročna denarna sredstva in Znesek kratkoročnih denarnih sredstev in njihovih ustrez splošna praksa: MRS 1, 55.
njihovi ustrezniki z omejitvami nikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in njihovi člen
ustrezniki z omejitvami]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Kratkoročne zadržane poslovne
obveznosti

Znesek kratkoročnih zadržanih poslovnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 78.
[glej: Zadržane poslovne obveznosti]
člen

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOf
NoncurrentSecuredBankLoan
sReceived

X instant,
credit

Prejeta zavarovana kratkoročna
bančna posojila in kratkoročni
del prejetih zavarovanih
nekratkoročnih bančnih posojil.

Znesek prejetih zavarovanih kratkoročnih bančnih posojil splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
in kratkoročnega dela prejetih zavarovanih nekratkoro člen
čnih bančnih posojil. [glej: Prejeta zavarovana bančna
posojila]

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefined X duration,
BenefitLiabilityAsset
credit

Stroški iz naslova sedanjega
službovanja, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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)]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Terjatve za odmerjeni davek

Presežek zneska, plačanega za odmerjeni davek v zvezi s 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.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Terjatve za odmerjeni davek,
kratkoročno

Znesek kratkoročnih terjatev za odmerjeni davek. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
Terjatve za odmerjeni davek]

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Terjatve za odmerjeni davek,
nekratkoročno

Znesek nekratkoročnih terjatev za odmerjeni davek. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
Terjatve za odmerjeni davek]

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Odhodek za odmerjeni davek
(prihodek od odmerjenega
davka)

Znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati (povr primer: MRS 12, 80.(a) člen
niti) glede na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo) v posa
meznem obdobju.

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTa
xOfPriorPeriods

X duration,
debit

Odhodek za odmerjeni davek
(prihodek od odmerjenega
davka) in prilagoditve za
odmerjeni davek za prejšnja
obdobja

Znesek odhodka za odmerjeni davek (prihodka od odmer splošna praksa: MRS 12, 80.
jenega davka) in prilagoditev za odmerjeni davek za prej člen
šnja obdobja. [glej: Odhodek za odmerjeni davek (pri
hodek od odmerjenega davka); Prilagoditve za odmerjeni
davek za prejšnja obdobja]

18.12.2020
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTa
xOfPriorPeriodsAbstract

Odhodek za odmerjeni davek
(prihodek od odmerjenega
davka) in prilagoditve za
odmerjeni davek za prejšnja
obdobja [abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Obveznosti za odmerjeni davek

Znesek odmerjenega davka za tekoče in prejšnja obdobja razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
v obsegu, v katerem ni plačan. Odmerjeni davek je znesek
davka iz dobička, ki ga je treba poravnati (povrniti) glede
na obdavčljivi dobiček (davčno izgubo) v posameznem
obdobju.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Obveznosti za odmerjeni davek,
kratkoročno

Znesek kratkoročnih obveznosti za odmerjeni davek. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
Obveznosti za odmerjeni davek]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncur
rent

X instant,
credit

Obveznosti za odmerjeni davek,
nekratkoročno

Znesek nekratkoročnih obveznosti za odmerjeni davek. razkritje: MRS 1, 54.(n) člen
[glej: Obveznosti za odmerjeni davek]

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsC
hargedOrCreditedDirectlyToE
quity

X duration,
debit

Odmerjeni davek v zvezi s
postavkami, knjiženimi
neposredno v dobro (breme)
lastniškega kapitala

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 spre
membe računovodske usmeritve z veljavnostjo za nazaj
bodisi iz popravka napake in (b) zneski, ki izhajajo iz
začetnega pripoznanja sestavine lastniškega kapitala sesta
vljenega finančnega instrumenta. [glej: Zadržani čisti dobi
ček; Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve do kupcev

Znesek kratkoročnih terjatev do kupcev. [glej: Terjatve do primer: MRS 1, 78.(b) člen,
primer: MRS 1, 68. člen
kupcev]

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoan
sReceivedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentUnsecuredBan
kLoansReceived

X instant,
credit

Prejeta nezavarovana
kratkoročna bančna posojila in
kratkoročni del prejetih
nezavarovanih nekratkoročnih
bančnih posojil.

Znesek prejetih nezavarovanih kratkoročnih bančnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posojil in kratkoročnega dela prejetih nezavarovanih člen
nekratkoročnih bančnih posojil. [glej: Prejeta nezavaro
vana bančna posojila]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPaya
bles

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti za
plačilo DDV

Znesek kratkoročnih obveznosti za plačilo DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.
Obveznosti za plačilo DDV]
člen

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve iz naslova
DDV

Znesek kratkoročnih terjatev iz naslova DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Terjatve iz naslova DDV]
člen

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Neopredmetena sredstva,
povezana z odjemalci [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
predstavlja sredstva, povezana z odjemalci. Taka sredstva člen
lahko vključujejo sezname odjemalcev, nedokončana
naročila ali proizvodnjo, pogodbe z odjemalci in pove
zana razmerja z njimi ter nepogodbena razmerja z odje
malci.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva,
povezana z odjemalci,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za neopred splošna praksa:
metena sredstva, povezana z odjemalci, pridobljena v MSRP 3, B64.(i) člen
poslovni združitvi. [glej: Neopredmetena sredstva, pove
zana z odjemalci [member]; poslovne združitve [mem
ber]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlan
sToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Datum, na katerega namerava
podjetje začeti uporabljati novi
MSRP

Datum, na katerega namerava podjetje začeti uporabljati primer: MRS 8, 31.(d) člen
novi MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.

ifrs-full

DateByWhichApplicationOf
NewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Datum, do katerega je treba
začeti uporabljati novi MSRP

Datum, do katerega mora podjetje začeti uporabljati novi primer: MRS 8, 31.(c) člen
MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Datirane podrejene obveznosti

Znesek podrejenih obveznosti, ki imajo določen datum splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
odplačila. [glej: Podrejene obveznosti]
člen

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Datum prevzema

Datum, na katerega prevzemnik začne obvladovati prev razkritje: MSRP 3, B64.(b) člen
zeto podjetje v poslovni združitvi.

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIs
sueOfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Datum odobritve računovodskih Datum, na katerega so računovodski izkazi odobreni za razkritje: MRS 10, 17. člen
objavo.
izkazov za izdajo

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

yyyy-mm-dd

Datum konca poročevalskega
obdobja

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfAs
sociate

yyyy-mm-dd

Datum konca poročevalskega
Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 22.(b)(i)
člen
obdobja za računovodske izkaze izkaze pridruženega podjetja.
pridruženega podjetja

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOf
JointVenture2013

yyyy-mm-dd

Datum konca poročevalskega
Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 22.(b)(i)
člen
obdobja za računovodske izkaze izkaze skupnega podviga.
skupnega podviga

Datum konca poročevalskega obdobja.

Uradni list Evropske unije

CurrentValueAddedTaxRecei
vables

SL

ifrs-full
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Pojasnilo oznake

Sklic

yyyy-mm-dd

Datum konca poročevalskega obdobja za računovodske razkritje: MSRP 12, 11.(a) člen
Datum konca poročevalskega
obdobja za računovodske izkaze izkaze odvisnega podjetja.
odvisnega podjetja

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Datum podelitve v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Datum, na katerega se podelijo dogovori za plačilo na primer: MSRP 2, IG23. člen,
podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic primer: MSRP 2, 45.(a) člen
[member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinan yyyy-mm-dd
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel

Datum prerazvrstitve finančnih
sredstev zaradi spremembe
poslovnega modela

Datum prerazvrstitve finančnih sredstev zaradi spre razkritje: MSRP 7, 12.B(a) člen
membe poslovnega modela podjetja za upravljanje finan
čnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatPermittedIn
surerToReassessWhetherItsAc
tivitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

Datum, na katerega je prišlo do Datum, na katerega je prišlo do spremembe dejavnosti, ki razkritje: MSRP 4, 39.C(c)(ii)
je zavarovatelju omogočila ponovno presojo, ali so člen – datum prenehanja
spremembe dejavnosti, ki je
zavarovatelju omogočila
njegove dejavnosti pretežno povezane z zavarovanjem.
veljavnosti 1.1.2021
ponovno presojo, ali so njegove
dejavnosti pretežno povezane z
zavarovanjem

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi yyyy-mm-dd
tiesOccurredThatResultedInIn
surerNoLongerQualifying
ToApplyTemporaryExemption
FromIFRS9

Datum, na katerega je prišlo do
spremembe dejavnosti, ki je
povzročila, da zavarovatelj ne
izpolnjuje več pogojev za
uporabo začasne oprostitve
uporabe MSRP 9

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Dolžniški instrumenti, znesek, ki Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(c) člen
prispeva k pošteni vrednosti
določenimi zaslužki prispevajo instrumenti, ki sestavljajo
sredstev programa
dolg (in ne lastniški kapital). [glej: Sredstva programa, po
pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Dolžniški instrumenti v posesti

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatA
reIncludedInInsurersRegulato
ryCapital

yyyy-mm-dd

Datum, na katerega je prišlo do spremembe dejavnosti, ki razkritje:
je povzročila, da zavarovatelj ne izpolnjuje več pogojev za MSRP 4, 39.D(b) člen – datum
uporabo začasne oprostitve uporabe MSRP 9.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfSub
sidiary

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Vrednost instrumentov v posesti podjetja, ki predstavljajo splošna praksa: MRS 1, 55.
dolg.
člen

Dolžniški instrumenti v posesti
[abstract]
Izdani dolžniški instrumenti,
vključeni v zavarovateljev
regulativni kapital

Znesek izdanih dolžniških instrumentov, vključenih v primer:
MSRP 4, 20.E(c) člen – datum
zavarovateljev regulativni kapital.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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X instant,
credit
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake
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DebtSecurities

X instant,
credit

Izdani dolžniški instrumenti

Vrednost instrumentov, izdanih s strani podjetja, ki pred splošna praksa: MRS 1, 55.
stavljajo dolg.
člen

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Dolžniški vrednostni papirji
[member]

Ta pripadnik pomeni instrumente v posesti podjetja, ki primer: MSRP 13, IE60. člen,
predstavljajo dolg.
primer: MSRP 13, 94. člen

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje zaradi pospravitve,
biološka sredstva

Zmanjšanje bioloških sredstev zaradi ločitve pridelka od razkritje: MRS 41, 50.(d) člen
sredstev ali prenehanja življenja sredstev. [glej: Biološka
sredstva]

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTa
xOnSharebasedPaymentTran
sactions

X duration,
debit

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 blago člen
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]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje pri merjenju poštene Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti zaradi spremembe več stev zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki člen
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke.
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, sredstva

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

X duration,
debit

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsLiabilities

X duration,
debit

Zmanjšanje pri merjenju poštene Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti obvez razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti zaradi spremembe več nosti zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki člen
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke.
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, obveznosti

SL

ifrs-full
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Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
kapitalskih instrumentov podjetja zaradi spremembe več člen
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče druge
predpostavke.

18.12.2020
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, sredstva

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred splošna praksa:
stev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu, po MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvi, zaradi spremembe več neopazovanih vložkov,
ki odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznanega v drugem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vseobsegajočem donosu, po obdavčitvi, zaradi spremembe
več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, obveznosti

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
po obdavčitvi, zaradi spremembe več neopazovanih vlož
kov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxAssets

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, sredstva

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred splošna praksa:
stev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
pred obdavčitvijo, zaradi spremembe več neopazovanih
vložkov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]
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DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets
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Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznanega v drugem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo, zaradi spre
membe več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno
mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxLiabilities

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, obveznosti

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
pred obdavčitvijo, zaradi spremembe več neopazovanih
vložkov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
sredstva

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred splošna praksa:
stev, pripoznanega v poslovnem izidu, po obdavčitvi, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznanega v MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
poslovnem izidu, po obdavčitvi, zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]
18.12.2020
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DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxEntitysOwnEquityIn
struments

SL

ifrs-full
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Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
obveznosti

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznanega v poslovnem izidu, po obdavčitvi, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, sredstva

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti sred splošna praksa:
stev, pripoznanega v poslovnem izidu, pred obdavčitvijo, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznanega v MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
poslovnem izidu, pred obdavčitvijo, zaradi spremembe
več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

X duration

Zmanjšanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, obveznosti

Znesek zmanjšanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznanega v poslovnem izidu, pred obdavčitvijo, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]
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DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxLiabilities

SL

ifrs-full
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Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(ii)
zaradi zakonske regulacije zaradi stanj, povrnjenih v člen
tekočem obdobju. [glej: Stanja v breme na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
versedInCurrentPeriodRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova stanj,
razveljavljenih v tekočem
obdobju, stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Zmanjšanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(ii)
zaradi zakonske regulacije zaradi razveljavitve stanj v člen
tekočem obdobju. [glej: Stanja v dobro na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPai
dReimbursementRightsAtFair
Value

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova izplačanih Zmanjšanje poštene vrednosti pravic do povračila, ki razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
zaslužkov, pravice do povračila, izhaja iz izplačanih zaslužkov. [glej: Po pošteni vrednosti
po pošteni vrednosti
[member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti za
prodajo, biološka sredstva

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]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti za
prodajo, dobro ime

Zmanjšanje dobrega imena zaradi razvrstitve kot v posesti razkritje: MSRP 3, B67.(d)(iv)
za prodajo. [glej: Dobro ime; Skupine za odtujitev, razvrš člen
čene kot v posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

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 MRS 38, 118.(e)(ii) člen
v 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]

18.12.2020

Zmanjšanje iz naslova stanj,
povrnjenih v tekočem obdobju,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Uradni list Evropske unije

X duration,
DecreaseThroughBalancesRe
coveredInCurrentPeriodRegula credit
toryDeferralAccountDebitBa
lances

SL

ifrs-full
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Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega razkritje: MRS 38, 118.(e)(ii)
imena zaradi razvrstitve kot v posesti za prodajo ali vklju člen
čitve 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]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti za
prodajo, naložbene
nepremičnine

Zmanjšanje naložbenih nepremičnin zaradi razvrstitve kot razkritje: MRS 40, 76.(c) člen,
v posesti za prodajo ali vključitve v skupino za odtujitev, razkritje: MRS 40, 79.(d)(iii)
razvrščeno kot v posesti za prodajo. [glej: Skupine za člen
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member];
Opredmetena osnovna sredstva; Naložbene nepremičnine;
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSalePropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova
razvrstitve kot v posesti za
prodajo, opredmetena osnovna
sredstva

Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi razkritje: MRS 16, 73.(e)(ii)
razvrstitve kot v posesti za prodajo ali vključitve v člen
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]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitio
nExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova odprave
pripoznanja, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Zmanjšanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri primer: MSRP 7, IG20.B člen,
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu primer: MSRP 7, 35.I(c) člen,
zaradi odprave pripoznanja. [glej: Izpostavljenost kredit primer: MSRP 7, 35.H člen
nemu tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogni
tionFinancialAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova odprave
pripoznanja, finančna sredstva

Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi odprave pripozna primer: MSRP 7, IG20.B člen,
nja. [glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.I(c) člen,
primer: MSRP 7, 35.H člen
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Zmanjšanje iz naslova odtujitev,
stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Zmanjšanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zaradi zakonske regulacije zaradi odtujitev. [glej: Stanja v člen
dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regu
lacije]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova odtujitev,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zaradi zakonske regulacije zaradi odtujitev. [glej: Stanja v člen
breme na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova oslabitve, Zmanjšanje sredstev iz pogodb zaradi oslabitve. [glej: primer: MSRP 15, 118.(c) člen
sredstva iz pogodb
Sredstva iz pogodb; Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
sRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova izgub
zaradi oslabitve, stanja v breme
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa:
Zmanjšanje iz naslova izgube
obvladovanja odvisnega podjetja, zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja. [glej: MRS 38, 118.(e) člen
Neopredmetena sredstva in dobro ime]
neopredmetena sredstva in
dobro ime

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova izgube
Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna praksa:
obvladovanja odvisnega podjetja, imena zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja. MRS 38, 118.(e) člen
neopredmetena sredstva razen
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
dobrega imena

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryOtherProvi
sions

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova izgube
Zmanjšanje drugih rezervacij zaradi izgube obvladovanja splošna praksa: MRS 37, 84.
obvladovanja odvisnega podjetja, odvisnega podjetja. [glej: Druge rezervacije]
člen
druge rezervacije

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova izgube
Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
obvladovanja odvisnega podjetja, izgube obvladovanja odvisnega podjetja. [glej: Opred člen
opredmetena osnovna sredstva
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

DecreaseThroughPerforman
ceObligationBeingSatisfied
ContractLiabilities

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova izpolnitve Zmanjšanje obveznosti iz pogodb zaradi izpolnitve primer: MSRP 15, 118.(e) člen
izvršitvene obveze, obveznosti iz izvršitvene obveze. [glej: Obveznosti iz pogodb; Izvršit
pogodb
vene obveze [member]]

Zmanjšanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zaradi zakonske regulacije zaradi oslabitev. [glej: Izguba člen
zaradi oslabitve; Stanja v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

18.12.2020
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Zmanjšanje iz naslova pravice
Zmanjšanje sredstev iz pogodb, ki izhaja iz dejstva, da je primer: MSRP 15, 118.(d) člen
do nadomestila, ki je postala
pravica do nadomestila postaja brezpogojna. [glej: Sred
brezpogojna, sredstva iz pogodb stva iz pogodb]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferTo
LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOtherProvisions

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova prenosa
med obveznosti, vključene v
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo, druge
rezervacije

Zmanjšanje drugih rezervacij zaradi prenosa teh rezervacij splošna praksa: MRS 37, 84.
med obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrš člen
čene kot v posesti za prodajo. [glej: Druge rezervacije;
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFi
nancialAssets

X duration,
credit

Zmanjšanje iz naslova odpisa
vrednosti, finančna sredstva

Zmanjšanje finančnih sredstev zaradi odpisa vrednosti. primer: MSRP 7, IG20.B člen,
[glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.I(c) člen,
primer: MSRP 7, 35.H člen

ifrs-full

DeductibleTemporaryDifferen
cesForWhichNoDeferredTa
xAssetIsRecognised

X instant

Odbitne začasne razlike, za
katere se ni pripoznala terjatev
za odloženi davek

Znesek odbitnih začasnih razlik, za katere se v izkazu razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
finančnega položaja ni pripoznala terjatev za odloženi
davek. [glej: Začasne razlike [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
X instant,
ForWhichDeemedCostIsFairVa debit
lue

Skupna predpostavljena vrednost
naložb, za katere je
predpostavljena vrednost
poštena vrednost

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 pridružena
podjetja; MSRP [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIsPre
viousGAAPCarryingAmount

Skupna predpostavljena vrednost
naložb, za katere je
predpostavljena vrednost
knjigovodska vrednost po
prejšnjih GAAP

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 [member];
Odvisna podjetja [member]; Naložbe v odvisna podjetja,
skupne podvige in pridružena podjetja; MSRP [member]]

X instant,
debit
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Privzeti datum računovodskih
izkazov [member]

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,
razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Odloženi stroški pridobivanja iz
naslova zavarovalnih pogodb

Znesek stroškov, ki jih ima zavarovatelj pri prodaji, spre
jemu v zavarovanje in začetku izvajanja nove zavarovalne
pogodbe, katerih pripoznanje kot strošek je bilo odlo
ženo. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Odloženi prihodki

Znesek obveznosti, ki predstavlja prihodek, ki je bil prejet, splošna praksa: MRS 1, 78.
vendar še ni zaslužen. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Current

X instant,
credit

Odloženi prihodki, razvrščeni
kot kratkoročni

Znesek odloženih prihodkov, razvrščenih kot kratkoro splošna praksa: MRS 1, 78.
čnih. [glej: Odloženi prihodki]
člen

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Odloženi prihodki, razvrščeni
kot nekratkoročni

Znesek odloženih prihodkov, razvrščenih kot nekratkoro splošna praksa: MRS 1, 78.
čnih. [glej: Odloženi prihodki]
člen

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Odloženi prihodki, pripoznani
na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za odložene splošna praksa:
prihodke, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: Odloženi MSRP 3, B64.(i) člen
prihodki; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociated
WithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
debit

Terjatev za odloženi davek,
povezana s stanji na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

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)
[glej: Terjatve za odloženi davek; Stanja na kontih odlo člen
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

razkritje:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG39.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG23.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020
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DeferredTaxAssets

Zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih razkritje: MRS 1, 54.(o) člen,
obdobjih v zvezi z: (a) odbitnimi začasnimi razlikami, (b) razkritje: MRS 1, 56. člen,
prenosom neizrabljenih davčnih izgub v naslednja razkritje: MRS 12, 81.(g)(i) člen
obdobja; in (c) prenosom neizrabljenih davčnih dobro
pisov v naslednja obdobja. [glej: Začasne razlike [mem
ber]; Neizrabljeni davčni dobropisi [member]; Neizra
bljene davčne izgube [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Terjatve za odloženi davek,
pripoznane na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za terjatve za splošna praksa: MSRP 3,
odloženi davek, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: B64.(i) člen
Terjatve za odloženi davek; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisa
tionIsDependentOnFutureTa
xableProfitsInExcessOfProfits
FromReversalOfTaxableTem
poraryDifferencesAndEntity
HasSufferedLossInJurisdiction
ToWhichDeferredTaxAssetRe
lates

X instant,
debit

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 zakonodaji,
na katero se nanaša terjatev za
odloženi davek

Znesek terjatve za odloženi davek, kadar je: (a) izraba razkritje: MRS 12, 82. člen
odložene terjatve za davek odvisna od prihodnjih obdavč
ljivih dobičkov, ki presegajo dobičke, nastale iz odprave
obstoječih obdavčljivih razlik, in (b) podjetje pretrpelo
izgubo bodisi v obravnavanem bodisi v prejšnjem
obdobju po davčni zakonodaji, na katero se nanaša odlo
žena terjatev za davek. [glej: Začasne razlike [member]]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTa
xAsset

X duration,
debit

Odhodek za odloženi davek, ki
izhaja iz odpisa ali odprave
odpisa terjatve za odloženi
davek

Znesek odhodka za odloženi davek, ki izhaja iz odpisa ali primer: MRS 12, 80.(g) člen
odprave prejšnjega odpisa terjatve za odloženi davek. [glej:
Terjatve za odloženi davek]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Odhodek za odloženi davek
(prihodek od odloženega davka)

Znesek odhodka za odloženi davek (prihodka od odlože razkritje: MRS 12, 81.(g)(ii)
nega davka), ki se nanaša na spremembe obveznosti za člen
odloženi davek in terjatev za odloženi davek. [glej:
Terjatve za odloženi davek; Obveznosti za odloženi
davek]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseInco
meAbstract

SL

ifrs-full
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Odhodek za odloženi davek
Znesek odhodka za odloženi davek ali prihodka od odlo razkritje: MRS 12, 81.(g)(ii)
(prihodek od odloženega davka), ženega davka, ki se nanaša na spremembe obveznosti za člen
pripoznan v poslovnem izidu
odloženi davek in terjatev za odloženi davek, pripoznan v
poslovnem izidu. [glej: Terjatve za odloženi davek;
Odhodek za odloženi davek (prihodek od odloženega
davka); Obveznosti za odloženi davek]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToOriginationAndRever
salOfTemporaryDifferences

X duration,
debit

Odhodek za odloženi davek
(prihodek od odloženega davka),
ki se nanaša na vzpostavitev in
odpravo začasnih razlik

Znesek odhodka za odloženi davek ali prihodka od odlo primer: MRS 12, 80.(c) člen
ženega davka, ki se nanaša na oblikovanje in odpravo
začasnih razlik. [glej: Začasne razlike [member]; Odhodek
za odloženi davek (prihodek od odloženega davka)]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
latingToTaxRateChangesOrIm
positionOfNewTaxes

X duration,
debit

Odhodek za odloženi davek
(prihodek od odloženega davka),
ki se nanaša na spremembe
davčnih stopenj ali naložitev
novih davkov

Znesek odhodka za odloženi davek (prihodka od odlože primer: MRS 12, 80.(d) člen
nega davka), ki se nanaša na spremembe davčnih stopenj
ali naložitev novih davkov. [glej: Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odloženega davka)]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Obveznosti za odloženi davek

Zneski davka iz dobička, ki jih bo treba poravnati v razkritje: MRS 1, 54.(o) člen
prihodnjih obdobjih v zvezi z obdavčljivimi začasnimi
razlikami. [glej: Začasne razlike [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabi
litiesArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Obveznosti za odloženi davek
za obveznosti, ki izhajajo iz
pogodb iz področja uporabe
MSRP 4 in iz neizpeljanih
naložbenih pogodb

Znesek obveznosti za odloženi davek za obveznosti iz
naslova pogodb iz področja uporabe MSRP 4 in iz neiz
peljanih naložbenih pogodb. [glej: Obveznosti za odloženi
davek]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Obveznosti za odloženi davek,
pripoznane na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za obveznosti za splošna praksa: MSRP 3,
odloženi davek, prevzete v poslovni združitvi. [glej: B64.(i) člen
Obveznosti za odloženi davek; poslovne združitve [mem
ber]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Obveznost (terjatev) za odloženi Znesek obveznosti ali terjatev za odloženi davek. [glej: razkritje: MRS 12, 81.(g)(i) člen
davek
Obveznosti za odloženi davek; Terjatve za odloženi
davek]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssocia
tedWithRegulatoryDeferralAc
countBalances

X instant,
credit

Obveznost za odloženi davek,
povezana s stanji na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

primer:
MSRP 4, 20.E(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

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)
[glej: Obveznosti za odloženi davek; Stanja na kontih člen
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

18.12.2020

X duration

Uradni list Evropske unije

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Odloženi davek v zvezi s
postavkami, knjiženimi
neposredno v dobro (breme)
lastniškega kapitala

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)]

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAt
PresentValue

X instant,
credit

Obveza za določene zaslužke,
po sedanji vrednosti

Sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih plačil, splošna praksa: MRS 19, 57.(a)
potrebnih za poravnavo obvez, ki izhajajo iz službovanja člen
zaposlencev v tekočem in prejšnjih obdobjih, brez
odštetja kakršnih koli sredstev programa. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Programi z določenimi zaslužki
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 19, 138. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Programi z določenimi zaslužki
[member]

Ta pripadnik pomeni programe pozaposlitvenih zaslužkov razkritje: MRS 19, 138. člen
razen programov z določenimi prispevki. Programi z
določenimi prispevki so programi pozaposlitvenih zasluž
kov, 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. Predstavlja tudi standardno
vrednost za os ‚Programi z določenimi zaslužki‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherT
hanMultiemployerPlansState
PlansAndPlansThatShareRi
sksBetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

member

Programi z določenimi zaslužki,
razen programov več
zaposlovalcev, državnih
programov in programov, ki
delijo tveganja med podjetji pod
skupnim upravljanjem [member]

Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki, razkritje: MRS 19, 138. člen
razen programov več zaposlovalcev, državnih programov
in programov, ki delijo tveganja med podjetji pod
skupnim upravljanjem. [glej: Programi z določenimi
zaslužki [member]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShare
RisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

member

Programi z določenimi zaslužki,
ki delijo tveganja med podjetji
pod skupnim upravljanjem
[member]

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]]

L 429/121

X duration

Uradni list Evropske unije

DeferredTaxRelatingToItemsC
hargedOrCreditedDirectlyToE
quity

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DepartureFromRequirementO
fIFRSAxis

axis

Odmik od zahteve MSRP [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Depoziti bank

Znesek obveznosti iz naslova depozitov bank v posesti splošna praksa: MRS 1, 55.
člen
podjetja.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Depoziti strank

Znesek obveznosti iz naslova depozitov strank v posesti splošna praksa: MRS 1, 55.
podjetja.
člen

ifrs-full

DepositsFromCustomersAb
stract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Amortizacija, biološka sredstva

Znesek amortizacije, pripoznan za biološka sredstva. [glej: razkritje: MRS 41, 55.(c) člen
Stroški amortizacije; Biološka sredstva]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Stroški amortizacije (opr.)

Znesek stroškov amortizacije (opredmetena sredstva). splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Amortiziranje je sistematsko razporejanje amortizirljivih člen
zneskov opredmetenih sredstev v njihovi dobi koristnosti.

SL

ifrs-full

L 429/122

Predpona

Depoziti strank [abstract]
Amortizacija in izguba zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu

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), pripo
znana v poslovnem izidu]

Amortizacija in izguba zaradi
oslabitve (razveljavitev izgube
zaradi oslabitve), pripoznano v
poslovnem izidu [abstract]
X duration,
debit

Stroški amortizacije

Uradni list Evropske unije

X duration,
debit

Znesek stroškov amortizacije. Amortiziranje je siste primer: MRS 1, 102. člen,
matsko razporejanje amortizirljivih zneskov sredstev v razkritje: MRS 1, 99. člen,
njihovi dobi koristnosti.
razkritje: MRS 1, 104. člen,
razkritje: MSRP 12, B13.(d)
člen, razkritje: MSRP 8, 23.(e)
člen, razkritje: MSRP 8, 28.(e)
člen

Stroški amortizacije [abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Amortizacija, naložbene
nepremičnine

Znesek amortizacije, pripoznan za naložbene nepremi razkritje: MRS 40, 79.(d)(iv)
čnine. [glej: Stroški amortizacije; Naložbene nepremični člen, razkritje: MRS 40, 76.
ne]
člen

ifrs-full

DepreciationMethodBiologica
lAssetsAtCost

text

Metoda amortiziranja, biološka
sredstva, po nabavni vrednosti

Metoda amortiziranja, uporabljena za biološka sredstva, razkritje: MRS 41, 54.(d) člen
merjena po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve. [glej:
Biološka sredstva]

ifrs-full

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

text

Metoda amortiziranja, naložbene Metoda amortiziranja, uporabljena za naložbene nepremi razkritje: MRS 40, 79.(a) člen
nepremičnine, model nabavne
čnine, merjene z modelom nabavne vrednosti. [glej:
vrednosti
Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

text

Metoda amortiziranja,
opredmetena osnovna sredstva

Metoda amortiziranja, uporabljena za opredmetena razkritje: MRS 16, 73.(b) člen
osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Amortizacija, opredmetena
osnovna sredstva

Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 16, 73.(e)(vii)
[glej: Stroški amortizacije; Opredmetena osnovna sredstva] člen, razkritje: MRS 16, 75.(a)
člen

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAs
setsAtCost

X.XX dura
tion

Amortizacijska stopnja, biološka Amortizacijska stopnja, ki se uporablja za biološka sred razkritje: MRS 41, 54.(e) člen
sredstva, po nabavni vrednosti
stva. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

DepreciationRateInvestment
PropertyCostModel

X.XX dura
tion

Amortizacijska stopnja,
naložbene nepremičnine, model
nabavne vrednosti

Amortizacijska stopnja, ki se uporablja za naložbene razkritje: MRS 40, 79.(b) člen
nepremičnine. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlan
tAndEquipment

X.XX dura
tion

Amortizacijska stopnja,
opredmetena osnovna sredstva

Amortizacijska stopnja, ki se uporablja za opredmetena razkritje: MRS 16, 73.(c) člen
osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Znesek amortizacije sredstev, ki predstavljajo pravico do razkritje: MSRP 16, 53.(a) člen
Amortizacija, sredstva, ki
predstavljajo pravico do uporabe uporabe. [glej: Stroški amortizacije; Sredstva, ki predsta
vljajo pravico do uporabe]

L 429/123

X duration

Uradni list Evropske unije

DepreciationInvestmentPro
perty

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Izpeljana finančna sredstva

Znesek finančnih sredstev, razvrščenih kot izpeljani splošna praksa: MRS 1, 55.
finančni instrumenti. [glej: Finančna sredstva; Izpeljani člen
finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Izpeljani finančni instrumenti,
namenjeni za varovanje pred
tveganjem

Znesek izpeljanih finančnih instrumentov, namenjenih za splošna praksa: MRS 1, 55.
varovanje pred tveganjem. [glej: Izpeljana finančna sred člen
stva]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Izpeljani finančni instrumenti v
posesti za trgovanje.

Znesek izpeljanih finančnih sredstev v posesti za trgova splošna praksa: MRS 1, 55.
nje. [glej: Izpeljana finančna sredstva; Finančna sredstva člen
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena
kot v posesti za trgovanje]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Izpeljane finančne obveznosti

Znesek finančnih obveznosti, razvrščenih kot izpeljani splošna praksa: MRS 1, 55.
finančni instrumenti. [glej: Finančna sredstva; Izpeljani člen
finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForHedging

X instant,
credit

Izpeljane finančne obveznosti,
namenjene za varovanje pred
tveganjem

Znesek izpeljanih finančnih obveznosti, namenjenih za splošna praksa: MRS 1, 55.
varovanje pred tveganjem. [glej: Izpeljane finančne obvez člen
nosti]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForTrading

X instant,
credit

Izpeljane finančne obveznosti v
posesti za trgovanje

Znesek izpeljanih finančnih obveznosti v posesti za trgo splošna praksa: MRS 1, 55.
vanje. [glej: Izpeljane finančne obveznosti; Finančne člen
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
ki ustrezajo opredelitvi ‚v posesti za trgovanje‘]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Izpeljane finančne obveznosti,
nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
zvezi z izpeljanimi finančnimi obveznostmi. [glej: Izpe
ljane finančne obveznosti]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMi
tigateRisksArisingFromAssets
BackingContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivati
veInvestmentContracts

X instant,
credit

Izpeljane obveznosti,
uporabljene za zmanjševanje
tveganj, ki izhajajo iz sredstev, s
katerimi se krijejo pogodbe iz
področja uporabe MSRP 4 in
neizpeljane naložbene pogodbe

Znesek izpeljanih obveznosti, uporabljenih za zmanjše
vanje tveganj, ki izhajajo iz sredstev, s katerimi se krijejo
pogodbe iz področja uporabe MSRP 4 in neizpeljane
naložbene pogodbe. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

primer:
MSRP 4, 20.E(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

DerivativeFinancialAssets

SL

ifrs-full

L 429/124

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

primer:
MSRP 4, 20.E(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
credit

Izpeljane obveznosti,
uporabljene za zmanjševanje
tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 4 in
neizpeljanih naložbenih pogodb

Znesek izpeljanih obveznosti, uporabljenih za zmanjše
vanje tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 4 in neizpeljanih naložbenih pogodb. [glej: Izpe
ljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Izpeljani finančni instrumenti,
znesek, ki prispeva k pošteni
vrednosti sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(e) člen
določenimi zaslužki prispevajo izpeljani finančni instru
menti. [glej: Sredstva programa, po pošteni vrednosti;
Programi z določenimi zaslužki [member]; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

DerivativesMember

member

Izpeljani finančni instrumenti
[member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente ali druge
pogodbe iz področja uporabe MSRP 9 z vsemi tremi
spodaj navedenimi značilnostmi: (a) njihova vrednost se
spremeni v odziv na spremembo točno določene obrestne
mere, cene finančnega instrumenta, cene blaga, deviznega
tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne sposobnosti 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 manjšo začetno naložbo, kot bi
se zahtevala pri drugih vrstah pogodb, za katere bi se
pričakoval podoben odziv na spremembe tržnih dejavni
kov; (c) poravnani so na datum v prihodnosti. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssetsMate
rialToEntity

text

Opis neopredmetenih sredstev,
ki so pomembna za podjetje

Opis neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za raču razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
novodske izkaze podjetja. [glej: Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLife

text

Opis neopredmetenih sredstev z
nedoločeno dobo koristnosti, ki
podpira oceno nedoločene dobe
koristnosti

Opis neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo korist razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
nosti, ki podpira oceno nedoločene dobe koristnosti. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer:
primer:
primer:
primer:

MSRP
MSRP
MSRP
MSRP

13, IE60. člen,
13, 94. člen,
7, IG40.B člen,
7, 6. člen

L 429/125

DerivativeLiabilitiesUsedToMi
tigateRisksArisingFromCon
tractsWithinScopeOfI
FRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts
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ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020
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Sklic

Opis obračunavanja transakcije,
ki je bila pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni združitvi

Opis, kako je prevzemnik obračunal transakcijo, ki je bila razkritje: MSRP 3, B64.(l)(ii)
pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in prevzema člen
obveznosti v poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyDecisionToUseExceptionInI
FRS1348Assets

text

Opis odločitve pri računovodski
usmeritvi o uporabi izjeme iz
48. člena MSRP 13, sredstva

Opis dejstva, da se je podjetje pri računovodski usmeritvi razkritje: MSRP 13, 96. člen
odločilo uporabiti izjemo iz 48. člena MSRP 13 za sred
stva.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyDecisionToUseExceptionInI
FRS1348Liabilities

text

Opis odločitve pri računovodski
usmeritvi o uporabi izjeme iz
48. člena MSRP 13, obveznosti

Opis dejstva, da se je podjetje pri računovodski usmeritvi razkritje: MSRP 13, 96. člen
odločilo uporabiti izjemo iz 48. člena MSRP 13 za obvez
nosti.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForAvailableforsaleFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančna sredstva, razpoložljiva stva, razpoložljiva za prodajo. [glej: Finančna sredstva, člen – datum prenehanja
za prodajo [text block]
razpoložljiva za prodajo]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBiologicalAssetsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za biološka sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
biološka sredstva [text block]
stva. [glej: Biološka sredstva]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBorrowingCostsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za obresti in druge splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stroške izposojanja [text block] stroške podjetja, ki nastanejo v zvezi z izposojanjem člen
finančnih sredstev.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBorrowingsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za najeta posojila. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
najeta posojila [text block]
[glej: Najeta posojila]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForBusinessCombination
sAndGoodwillExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za poslovne zdru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
poslovne združitve in dobro ime žitve in dobro ime. [glej: poslovne združitve [member]; člen
[text block]
Dobro ime]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForBusinessCombinationsEx
planatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za poslovne zdru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
poslovne združitve [text block] žitve. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCashFlowsExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za denarne tokove. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
denarne tokove [text block]
člen

text block

18.12.2020

text
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TransactionRecognisedSepara
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sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForCollateralExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za zavarovanje s splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
zavarovanje s premoženjem [text premoženjem.
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForConstructionInProgres
sExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za nedokončana splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
nedokončana gradbena dela [text gradbena dela. [glej: Nedokončana gradbena dela]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForContingentLiabilitiesAnd
ContingentAssetsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pogojne obvez splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pogojne obveznosti in pogojna nosti in pogojna sredstva. [glej: Pogojne obveznosti člen
sredstva [text block]
[member]; Opis narave pogojnih sredstev]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCustomerAcquisition
CostsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške pridobi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
stroške pridobivanja strank [text vanja strank.
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForCustomerLoyaltyPro
grammesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za programe splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
programe zvestobe kupcev [text zvestobe kupcev.
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDecommissioningResto
rationAndRehabilitationProvi
sionsExplanatory

text block

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

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDeferredAcquisitionCost
sArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

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

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]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDeferredIncomeTaxExpla
natory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odloženi davek splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
odloženi davek iz dobička [text iz dobička. [glej: Odhodek za odloženi davek (prihodek člen
block]
od odloženega davka)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDepreciationExpenseEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške amorti splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stroške amortizacije (opr.) [text zacije (opr.). [glej: Stroški amortizacije]
člen
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForDerecognitionOfFinancia
lInstrumentsExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odpravo pripo splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
odpravo pripoznanja finančnih
znanja finančnih instrumentov. [glej: Finančni instru člen
instrumentov [text block]
menti, razred [member]]

SL

ifrs-full
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za izpeljane splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
izpeljane finančne instrumente
finančne instrumente. [glej: Finančni instrumenti, razred člen
[text block]
[member]; Izpeljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDiscontinuedOperation
sExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za ustavljeno splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
ustavljeno poslovanje [text
poslovanje. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDiscountsAndRebatesEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za popuste.
popuste [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForDividendsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za dividende. Divi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
dividende [text block]
dende so razdelitve dobička imetnikom kapitalskih naložb člen
sorazmerno z njihovimi deleži v posameznih razredih
kapitala.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForEarningsPerShareExplana
tory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za čisti dobiček na splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
čisti dobiček na delnico [text
delnico.
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForEmissionRightsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pravice do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pravice do emisij [text block]
emisij.
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForEmployeeBenefitsExpla
natory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za zaslužke zapo splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
zaslužke zaposlencev [text
slencev. Zaslužki zaposlencev so vse oblike nadomestil, ki člen
block]
jih daje podjetje v zameno za službovanje zaposlencev ali
za prenehanje službovanja.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForEnvironmentRelatedEx
penseExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke, pove splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
odhodke, povezane z okoljem
zane z okoljem.
[text block]

splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen

18.12.2020

text block
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory
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Opis računovodske usmeritve podjetja za izpeljane splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančne instrumente in varovanje pred tveganjem. [glej: člen
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instrumenti [member]]
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForExceptionalItemsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za izredne postav splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
ke.
člen
izredne postavke [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForExpensesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke.
odhodke [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForExplorationAndEvaluatio
nExpenditures

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva za razi razkritje: MSRP 6, 24.(a) člen
stroške raziskovanja in
skovanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in
vrednotenja [text block]
vrednotenje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFairValueMeasurementEx
planatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za merjenje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
merjenje poštene vrednosti [text poštene vrednosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]] člen
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFeeAndCommissionInco
meAndExpenseExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
prihodke in odhodke iz naslova odhodke iz naslova provizij. [glej: Razkritje prihodkov člen
provizij [text block]
(odhodkov) iz naslova provizij]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinanceCostsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške financi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stroške financiranja [text block] ranja. [glej: Stroški financiranja]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinanceIncomeAndCost
sExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
prihodke in stroške financiranja. [glej: Finančni prihodki člen
finančne prihodke in stroške
financiranja [text block]
(stroški financiranja)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialAssetsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančna sredstva [text block]
stva. [glej: Finančna sredstva]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialGuaranteesEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančna splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
jamstva. [glej: Jamstva [member]]
člen
finančna jamstva [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialInstrumentsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sExplanatory

text block

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

SL

ifrs-full
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Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne instru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
mente po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: člen
Po pošteni vrednosti [member]; Finančni instrumenti,
razred [member]]

Ime elementa/vloga URI
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialInstrumentsEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne instru splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
finančne instrumente [text
mente. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFinancialLiabilitiesExpla
natory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne obvez splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
finančne obveznosti [text block] nosti. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForForeignCurrencyTransla
tionExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za prevedbo tuje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
prevedbo tuje valute [text block] valute.
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForFranchiseFeesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za uporabo franš splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
provizije za uporabo franšizne
izne pravice.
člen
pravice [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForFunctionalCurrencyExpla
natory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za valuto izvirnega splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
gospodarskega okolja, v katerem posluje podjetje.
člen
funkcijsko valuto [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForGoodwillExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za dobro ime. [glej: splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
Dobro ime]
člen
dobro ime [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForGovernmentGrants

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za državne razkritje: MRS 20, 39.(a) člen
državne podpore [text block]
podpore, tudi sprejetih metod predstavljanja v računovod
skih izkazih. [glej: Država [member]; Državne podpore]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForHedgingExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za varovanje pred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
varovanje pred tveganjem [text
tveganjem.
člen
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForHeldtomaturityInvest
mentsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančne naložbe v posesti do
naložbe v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne naložbe člen – datum prenehanja
zapadlosti [text block]
v posesti do zapadlosti]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfAssetsEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stev.
člen
oslabitev sredstev [text block]

SL

ifrs-full
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Sklic

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev finan splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
oslabitev finančnih sredstev [text čnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForImpairmentOfNonfinan
cialAssetsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za oslabitev nefi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
oslabitev nefinančnih sredstev
nančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIncomeTaxExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za davek iz dobi splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
davek iz dobička [text block]
čka.
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInsuranceContracts

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za zavarovalne
zavarovalne pogodbe in
pogodbe in povezana sredstva, obveznosti, prihodke in
povezana sredstva, obveznosti,
odhodke. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
prihodke in odhodke [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIntangibleAssetsAndGo
odwillExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za neopredmetena splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
neopredmetena sredstva in
sredstva in dobro ime. [glej: Neopredmetena sredstva in člen
dobro ime [text block]
dobro ime]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za neopredmetena splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
neopredmetena sredstva razen
sredstva, ki niso dobro ime. [glej: Neopredmetena sredstva člen
dobrega imena [text block]
razen dobrega imena]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInterestIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke od splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
prihodke od obresti in odhodke obresti in odhodke za obresti.
za obresti [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentInAssociates

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančne naložbe v pridružena
naložbe v pridružena podjetja. [glej: Pridružena podjetja člen
podjetja [text block]
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentInAssociate
sAndJointVenturesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. [glej: člen
finančne naložbe v pridružena
podjetja in skupne podvige [text Pridružena podjetja [member]; Skupni podvigi [member]]
block]

SL

ifrs-full
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ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForInvestmentsInJointVentu
res

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za finančne splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
finančne naložbe v skupne
naložbe v skupne podvige. [glej: Skupni podvigi [mem člen
podvige [text block]
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForInvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za naložbe, ki niso splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
naložbe, ki niso obračunane po obračunane po kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obraču člen
kapitalski metodi [text block]
nane po kapitalski metodi; Naložbe, ki niso obračunane
po kapitalski metodi]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForIssuedCapitalExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za izdani kapital. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
[glej: Izdani kapital]
člen
izdani kapital [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForLeasesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za najeme. Najem splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
najeme [text block]
je pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec prenese člen
na najemnika v zameno za plačilo ali niz plačil pravico do
uporabe sredstva za dogovorjen čas.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForLoansAndReceivablesEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za posojila in terja splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
tve. [glej: Posojila in terjatve]
člen – datum prenehanja
posojila in terjatve [text block]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForMeasuringInventories

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za vrednotenje razkritje: MRS 2, 36.(a) člen
zalog. [glej: Zaloge]
vrednotenje zalog [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForMiningAssetsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za rudarska sred splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
rudarska sredstva [text block]
stva. [glej: Sredstva za rudarjenje]
člen

18.12.2020

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za naložbene splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
naložbene nepremičnine [text
nepremičnine. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen
block]
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForMiningRightsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za rudarske splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pravice. [glej: Rudarske pravice [member]]
člen
rudarske pravice [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForNoncurrentAssetsOrDi
sposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za
nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo in
ustavljeno 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 in ustavljeno poslovanje. [glej: Ustavljeno
poslovanje [member]; Nekratkoročna sredstva ali skupine
za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForNoncurrentAssetsOrDi
sposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleExplanatory

text block

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

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForOffsettingOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pobotanje finan splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pobotanje finančnih
čnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred člen
instrumentov [text block]
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForOilAndGasAssetsExplana
tory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva, pove splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
sredstva, povezana z nafto in
zana z nafto in plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto člen
plinom [text block]
in zemeljskim plinom]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForProgrammingAssetsEx
planatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za sredstva iz splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
sredstva iz naslova programskih naslova programskih vsebin. [glej: Sredstva iz naslova člen
vsebin [text block]
programskih vsebin]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za opredmetena splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
opredmetena osnovna sredstva
osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva] člen
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForProvisionsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za rezervacije. [glej: splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
Rezervacije]
člen
rezervacije [text block]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfAccountingPoli
cyForReclassificationOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za prerazvrstitev splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
prerazvrstitev finančnih
finančnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred člen
instrumentov [text block]
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRecognisingDifference
BetweenFairValueAtInitialReco
gnitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechniqueEx
planatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRecognitionOfRevenue

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pripoznanje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
pripoznanje prihodkov [text
prihodkov. [glej: Prihodki]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRegulatoryDeferralAc
countsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za konte odloženih splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
konte odloženih zneskov zaradi zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih člen
zakonske regulacije [text block] odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForReinsuranceExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pozavarovanje. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pozavarovanje [text block]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRepairsAndMaintenance
Explanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za popravila in splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
popravila in vzdrževanje [text
vzdrževanje. [glej: Odhodki za popravila in vzdrževanje] člen
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForRepurchaseAndReverse
RepurchaseAgreementsExpla
natory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za pogodbe o splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
pogodbe o začasni
začasni prodaji/začasnem odkupu.
člen
prodaji/začasnem odkupu [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForResearchAndDevelop
mentExpenseExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odhodke za splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
odhodke za raziskave in razvoj raziskave in razvoj. [glej: Odhodki za raziskave in razvoj] člen
[text block]

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

SL

ifrs-full

L 429/134

Predpona

Opis računovodske usmeritve podjetja za pripoznavanje razkritje: MSRP 7, 28.(a) člen
razlike med pošteno vrednostjo ob začetnem pripoznanju
in transakcijsko ceno v poslovnem izidu zaradi upošte
vanja spremembe dejavnikov (vključno s časom), ki bi jih
udeleženci na trgu upoštevali pri določanju cene sredstva
ali obveznosti. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

Uradni list Evropske unije
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForSegmentReportingExpla
natory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za poročanje po splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
člen
poročanje po odsekih [text
odsekih.
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForServiceConcessionArran
gementsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za dogovore o splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
dogovore o koncesiji storitev
koncesiji storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev člen
[text block]
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForSharebasedPaymentTran
sactionsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za plačilne transak splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
plačilne transakcije na podlagi
cije na podlagi delnic. (a) prejme blago ali storitve od člen
delnic [text block]
dobavitelja tega blaga ali storitev (vključno z zaposlen
cem) z dogovorom za plačilo na podlagi delnic ali (b)
pridobi obvezo poravnave transakcije dobavitelju z dogo
vorom za plačilo na podlagi delnic, kadar prejme to blago
ali storitve drugo podjetje v skupini. [glej: Dogovori za
plačilo na podlagi delnic [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForStrippingCostsExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za stroške odstra splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
stroške odstranjevanja [text
njevanja odvečnega materiala, ki so nastali pri dnevnem člen
block]
kopu.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForSubsidiariesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odvisna podje splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
tja. [glej: Odvisna podjetja [member]]
člen
odvisna podjetja [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTaxesOtherThanIncome
TaxExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za davke, ki niso splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
davke, ki niso davek iz dobička davek iz dobička. [glej: Odhodki za davke, ki niso davek člen
[text block]
iz dobička]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTerminationBenefits

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za odpravnine. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
[glej: Odhodki za odpravnine]
člen
odpravnine [text block]

L 429/135

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za denarna sredstva splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
denarna sredstva in njihove
in njihove ustreznike z omejitvami. [glej: Denarna sred člen
stva in njihovi ustrezniki z omejitvami]
ustreznike z omejitvami [text
block]

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForRestrictedCashAndCashE
quivalentsExplanatory

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za obveznosti do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
obveznosti do dobaviteljev in
dobaviteljev in druge poslovne obveznosti. [glej: Obvez člen
druge poslovne obveznosti [text nosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradeAndOtherReceiva
blesExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za terjatve do splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
terjatve do kupcev in druge
kupcev in druge terjatve. [glej: Terjatve do kupcev in člen
terjatve [text block]
druge terjatve]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradingIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za prihodke splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
prihodke (odhodke) iz trgovanja (odhodke) iz trgovanja. [glej: Prihodki (odhodki) iz trgo člen
[text block]
vanja]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTransactionsWithNon
controllingInterestsExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za transakcije z splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
transakcije z neobvladujočimi
neobvladujočimi deleži. [glej: Neobvladujoči deleži]
člen
deleži [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli text block
cyForTransactionsWithRelated
PartiesExplanatory

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za transakcije s splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
transakcije s povezanimi
povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]] člen
strankami [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForTreasurySharesExplana
tory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za trezorske splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
trezorske delnice [text block]
delnice. [glej: Trezorske delnice]
člen

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyForWarrantsExplanatory

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za nakupne bone. splošna praksa: MRS 1, 117.(b)
Nakupni boni so finančni instrumenti, ki dajejo imetniku člen
nakupne bone [text block]
pravico do nakupa navadnih delnic.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPoli
cyToDetermineComponent
sOfCashAndCashEquivalents

text block

Opis računovodske usmeritve za Opis računovodske usmeritve podjetja za določanje razkritje: MRS 7, 46. člen
sestavnih delov denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
določanje sestavnih delov
[glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]
denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Opis prevzetega podjetja

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]]

18.12.2020

text block
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DescriptionOfAccountingPoli
cyForTradeAndOtherPayable
sExplanatory

SL

ifrs-full
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Predpona
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Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionO
fAssetsByAssumingDirectlyRe
latedLiabilitiesOrByMeansOf
Lease

text

Opis pridobitve sredstev s
prevzemom neposredno
povezanih obveznosti ali na
podlagi najema

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionO
fEntityByMeansOfEquityIssue

text

Opis pridobitve podjetja z izdajo Opis nedenarne pridobitve podjetja z izdajo lastniškega primer: MRS 7, 44.(b) člen
kapitala.
lastniškega kapitala

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnEnti
tysWithdrawalFromPlan

text

Opis dogovorjene razporeditve
primanjkljaja ali presežka
programa več zaposlovalcev ali
državnega programa ob umiku
podjetja iz programa

Opis vseh dogovorjenih razporeditev primanjkljaja ali razkritje: MRS 19, 148.(c)(ii)
presežka ob umiku podjetja iz programa več zaposlo člen
valcev ali državnega programa z določenimi zaslužki.
[glej: Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki
[member]; Državni programi z določenimi zaslužki
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnWin
dupOfPlan

text

Opis dogovorjene razporeditve
primanjkljaja ali presežka
programa več zaposlovalcev ali
državnega programa ob
prenehanju programa

Opis vseh dogovorjenih razporeditev primanjkljaja ali razkritje: MRS 19, 148.(c)(i)
presežka ob prenehanju programa več zaposlovalcev ali člen
državnega programa z določenimi zaslužki. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki [mem
ber]; Državni programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAs
setsLiabilitiesEquityInterestsO
rItemsOfConsiderationForW
hichInitialAccountingIsIncom
plete

text

Opis sredstev, obveznosti,
deležev v lastniškem kapitalu ali
postavk nadomestila, za katere je
začetno obračunavanje
nepopolno

Opis sredstev, obveznosti, deležev v lastniškem kapitalu razkritje: MSRP 3, B67.(a)(ii)
ali postavk nadomestila, za katere je začetno obračuna člen
vanje za poslovno združitev nepopolno. [glej: poslovne
združitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfEnti
tysOwnFinancialInstrument
sIncludedInFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Lastni finančni instrumenti
podjetja, vključeni v pošteno
vrednost sredstev programa

Poštena vrednost lastnih prenosljivih finančnih instru razkritje: MRS 19, 143. člen
mentov podjetja, ki so vključeni v pošteno vrednost sred
stev programa z določenimi zaslužki. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Finančni instrumenti,
razred [member]; Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOt
herAssetsUsedByEntityInclude
dInFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Druga sredstva, ki jih uporablja
podjetje, vključena v pošteno
vrednost sredstev programa

Poštena vrednost drugih sredstev, ki jih uporablja podjetje, razkritje: MRS 19, 143. člen
vključenih v pošteno vrednost sredstev programa z dolo
čenimi zaslužki. [glej: Sredstva programa, po pošteni vred
nosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

18.12.2020

Predpona

Opis nedenarne pridobitve sredstev bodisi s prevzemom primer: MRS 7, 44.(a) člen
neposredno povezanih obveznosti bodisi na podlagi naje
ma.
SL
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Nepremičnine, ki jih uporablja
podjetje, vključene v pošteno
vrednost sredstev programa

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 vred
nosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntity
sResponsibilitiesForGovernan
ceOfPlan

text

Opis vseh drugih obvez podjetja Opis vseh drugih obvez podjetja za upravljanje programa razkritje: MRS 19, 139.(a)(iii)
z določenimi zaslužki, ki jih podjetje ne opiše ločeno, na člen
za upravljanje programa
primer odgovornosti skrbnikov ali članov odbora
programa. [glej: Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyRetirement
BenefitPlanTerminationTerms

text

Opis vseh pogojev za prenehanje Opis pogojev za prenehanje delovanja pokojninskega razkritje: MRS 26, 36.(f) člen
delovanja pokojninskega
programa.
programa

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

text

Opis pristopa, uporabljenega za
določanje diskontnih stopenj

Opis pristopa, uporabljenega za določanje diskontnih razkritje: MSRP 17, 117.(c)(iii)
stopenj pri uporabi MSRP 17.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCom
ponents

text

Opis pristopa, uporabljenega za
določanje naložbenih sestavin

Opis pristopa, uporabljenega za določanje naložbenih razkritje: MSRP 17, 117.(c)(iv)
sestavin pri uporabi MSRP 17. Naložbene sestavine so člen – začetek veljavnosti
zneski, ki jih mora podjetje v skladu z zavarovalno 1.1.2021
pogodbo izplačati imetniku police, tudi če ni prišlo do
zavarovanega dogodka.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

text

Opis pristopa, uporabljenega za
določanje prilagoditve zaradi
nefinančnega tveganja

Opis pristopa, uporabljenega za določanje prilagoditve razkritje: MSRP 17, 117.(c)(ii)
zaradi nefinančnega tveganja, vključno s tem, ali so spre člen – začetek veljavnosti
membe prilagoditve zaradi nefinančnega tveganja razdru 1.1.2021
žene na zavarovalno sestavino zavarovanja in finančno
sestavino zavarovanja ali so prikazane v celoti v rezultatu
zavarovalnih storitev. [glej: Prilagoditev zaradi nefinan
čnega tveganja [member]]

18.12.2020

X instant,
debit
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DescriptionOfAmountsOfPro
pertyOccupiedByEntityInclude
dInFairValueOfPlanAssets
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Opis dogovora za dogovore o
pogojnem nadomestilu ter
odškodninska sredstva

Opis dogovorov o pogojnem nadomestilu ter dogovorov razkritje: MSRP 3, B64.(g)(ii)
o odškodninskih sredstvih.
člen

ifrs-full

DescriptionOfAssetliability
MatchingStrategiesUsedByPla
nOrEntityToManageRisk

text

Opis strategij usklajevanja
sredstev-obveznosti, ki jih
program ali podjetje uporablja
za obvladovanje tveganj.

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 zamenjave
dolgoživosti. [glej: Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinan
cialStatementsThatHaveBeen
RestatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctional
Currency

text

Opis podlage računovodskih
izkazov, ki so bili preračunani
zaradi spremembe splošne
kupne moči funkcijske valute

Opis, ali so računovodski izkazi, ki so bili preračunani za razkritje: MRS 29, 39.(b) člen
spremembe splošne kupne moči funkcijske valute,
pripravljeni na podlagi izvirnih ali dnevnih vrednosti pri
poročanju v hiperinflacijskih gospodarstvih. [glej: Stroš
kovni način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDesigna
tingFinancialAssetsForOver
layApproach

text

Opis podlage za določitev
finančnih sredstev za izravnalni
pristop

Opis podlage za določitev finančnih sredstev za izravnalni razkritje:
MSRP 4, 39.L(c) člen – začetek
pristop.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi text
ningAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnificatio
nAssets

Opis podlage za določanje
zneska plačila za dogovore o
pogojnem nadomestilu ter
odškodninska sredstva

Opis podlage za določanje zneska plačila za dogovore o razkritje: MSRP 3, B64.(g)(ii)
pogojnem nadomestilu ter odškodninska sredstva.
člen
L 429/139

DescriptionOfArrangementFor text
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnificatio
nAssets

ifrs-full

text

Uradni list Evropske unije

Opis pristopa, uporabljenega za razlikovanje med spre razkritje: MSRP 17, 117.(c)(i)
membami ocen prihodnjih denarnih tokov, ki izhajajo člen – začetek veljavnosti
iz uporabe lastne presoje, in drugimi spremembami 1.1.2021
ocen prihodnjih denarnih tokov, za pogodbe brez
elementov neposredne udeležbe pri dobičku. Zavarovalne
pogodbe brez elementov neposredne udeležbe so zavaro
valne pogodbe, ki niso zavarovalne pogodbe z elementi
neposredne udeležbe pri dobičku. [glej: Opis sestave
postavk, ki so podlaga, za pogodbe z elementi neposredne
udeležbe pri dobičku]

DescriptionOfApproachUsed
ToDistinguishChangesInEsti
matesOfFutureCashFlowsAri
singFromExerciseOfDiscretion
FromOtherChangesContracts
WithoutDirectParticipationFea
tures

SL

Opis pristopa, uporabljenega za
razlikovanje med spremembami
ocen prihodnjih denarnih tokov,
ki izhajajo iz uporabe lastne
presoje, in drugimi
spremembami ocen prihodnjih
denarnih tokov, za pogodbe
brez elementov neposredne
udeležbe pri dobičku

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis podlage za določanje
finančnih sredstev, primernih za
ponovno določitev na datum
začetka uporabe MSRP 17

Opis podlage za določanje finančnih sredstev, primernih razkritje: MSRP 17, C32.(a)
za ponovno določitev na datum začetka uporabe MSRP člen – začetek veljavnosti
17. Finančno sredstvo je primerno samo, če se ne pose 1.1.2021
duje v zvezi z dejavnostjo, ki ni povezana s pogodbami iz
področja uporabe MSRP 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccoun
tingForTransactionsBetween
ReportableSegments

text

Opis podlage za obračunavanje
transakcij med odseki, o katerih
se poroča

Opis podlage za obračunavanje transakcij med odseki razkritje: MSRP 8, 27.(a) člen
podjetja, o katerih se poroča. [glej: Odseki, o katerih se
poroča [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToDeter
mineWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHaveIncrea
sedSignificantlySinceInitialRe
cognition

text

Opis podlage za vložke in
predpostavke ter tehnike
ocenjevanja, ki se uporabljajo za
ugotavljanje, ali se je kreditno
tveganje finančnih instrumentov
od začetnega pripoznanja
bistveno povečalo

Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35G.(a)(ii)
ocenjevanja, ki se uporabljajo za ugotavljanje, ali se je člen
kreditno tveganje finančnih instrumentov od začetnega
pripoznanja bistveno povečalo.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToDeter
mineWhetherFinancialAssetIs
CreditimpairedFinancialAsset

text

Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35G.(a)(iii)
Opis podlage za vložke in
predpostavke ter tehnike
ocenjevanja, ki se uporabljajo za ugotavljanje, ali ima člen
ocenjevanja, ki se uporabljajo za finančno sredstvo poslabšano kreditno kakovost.
ugotavljanje, ali ima finančno
sredstvo poslabšano kreditno
kakovost

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToMeasu
re12monthAndLifetimeExpec
tedCreditLosses

text

Opis podlage za vložke in
predpostavke ter tehnike
ocenjevanja, ki se uporabljajo za
merjenje pričakovanih kreditnih
izgub v 12-mesečnem obdobju
in v celotnem obdobju trajanja

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialIn
formationOfAssociate

text

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 podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialIn
formationOfJointVenture

text

Opis podlage za pripravo
povzetka računovodskih
informacij skupnega podviga

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfBasisForDetermi text
ningFinancialAssetsEligibleFor
RedesignationAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17

SL

ifrs-full

L 429/140

Predpona

Opis podlage za vložke in predpostavke ter tehnike razkritje: MSRP 7, 35G.(a)(i)
ocenjevanja, ki se uporabljajo za merjenje pričakovanih člen
kreditnih izgub v 12-mesečnem obdobju in v celotnem
obdobju trajanja.

18.12.2020

Opis podlage za pripravo povzetka računovodskih infor razkritje: MSRP 12, B15. člen
macij skupnega podviga. [glej: Skupni podvigi [member]]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis podlage za vrednotenje
sredstev, ki so na voljo za
pokojnine

Opis podlage za vrednotenje sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(a)(ii)
izplačilo pokojnin, v pokojninskih programih.
člen

text
DescriptionOfBasisOnWhic
hRegulatoryDeferralAccount
BalancesAreRecognisedAndDe
recognisedAndHowTheyAre
MeasuredInitiallyAndSubse
quently

Opis podlage, na kateri se
pripozna in odpravi pripoznanje
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 regu
lacije in kako se razporedijo izgube zaradi oslabitve. [glej:
Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regu
lacije [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU text
nitsRecoverableAmountHasBe
enDetermined

Opis podlage, na kateri je bila
Opis podlage, na kateri je bila določena nadomestljiva razkritje: MRS 36, 134.(c) člen
določena nadomestljiva vrednost vrednost denar ustvarjajoče enote (skupine enot) (to je
enote
vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za
stroške odtujitve). [glej: Denar ustvarjajoče enote [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToDe
termineSurplusOrDeficitOf
MultiemployerPlan

Opis podlage za določanje
presežka ali primanjkljaja
programa več zaposlovalcev ali
državnega programa

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre text
pareComparativeInformationT
hatDoesNotComplyWithI
FRS7AndIFRS9

Opis podlage za pripravo
Opis podlage za pripravo primerjalnih informacij, ki niso razkritje: MSRP 1, E2.(b) člen
primerjalnih informacij, ki niso v v skladu z MSRP 7 in MSRP 9.
skladu z MSRP 7 in MSRP 9

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Opis bioloških sredstev

Opis bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

text

Opis bioloških sredstev, prej
merjenih po nabavni vrednosti

Opis bioloških sredstev, prej merjenih po nabavni vredno razkritje: MRS 41, 56.(a) člen
sti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube
zaradi oslabitve, ki so v tekočem obdobju postala zane
sljivo izmerljiva po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Po nabavni vrednosti [member];
Biološka sredstva; Izguba zaradi oslabitve]

DescriptionOfBasisOfValuatio
nOfAssetsAvailableForBenefits

ifrs-full

SL

ifrs-full

text

Označba

18.12.2020

Predpona

Opis podlage za določanje presežka ali primanjkljaja razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv)
programa več zaposlovalcev ali državnega programa, ki člen
lahko vpliva na znesek prihodnjih prispevkov. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki [mem
ber]; Državni programi z določenimi zaslužki [member]]

Uradni list Evropske unije

text

razkritje: MRS 41, 41. člen

L 429/141

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis bioloških sredstev, pri
katerih so informacije o pošteni
vrednosti nezanesljive

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 sredstva;
Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratin
gUnit

text

Opis denar ustvarjajoče enote

Opis denar ustvarjajoče enote (ali je to proizvodna linija, razkritje: MRS 36, 130.(d)(i)
tovarna, poslovna operacija, geografsko območje, odsek, o člen
katerem se poroča, po MSRP 8). [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua text
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementAssets

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju poštene
vrednosti, sredstva

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 vredno
sti), ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti sred
stev. [glej: Na donosu zasnovani način [member]; Tržni
način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua text
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

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 vredno
sti), 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]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua text
tionTechniqueUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju poštene
vrednosti, obveznosti

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 vredno
sti), ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti obvez
nosti. [glej: Na donosu zasnovani način [member]; Tržni
način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDisposal

Opis spremembe tehnike
ocenjevanja vrednosti, ki se
uporablja pri merjenju poštene
vrednosti, zmanjšane za stroške
odtujitve

Opis spremembe tehnike ocenjevanja vrednosti, ki se razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiB)
uporablja pri merjenju poštene vrednosti, zmanjšane za člen, razkritje:
stroške odtujitve. [glej: Tehnike ocenjevanja vrednosti MRS 36, 130.(f)(ii) člen
[member]]

text

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformatio
nIsUnreliable

SL

ifrs-full

L 429/142

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

text

Opis spremembe statusa
naložbenega podjetja

Opis spremembe statusa naložbenega podjetja. [glej: razkritje: MSRP 12, 9.B člen
Razkritje naložbenih podjetij [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEnti
tysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapita
lAndWhatEntityManagesAsCa
pital

text

Opis sprememb ciljev, usmeritev Opis sprememb ciljev, usmeritev in procesov podjetja pri razkritje: MRS 1, 135.(c) člen
in procesov podjetja pri
upravljanju kapitala in tega, kaj podjetje upravlja kot kapi
upravljanju kapitala in kaj
tal.
podjetje upravlja kot kapital

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEsti
mationTechniquesOrSignifi
cantAssumptionsMadeWhe
nApplyingImpairmentRequire
mentsAndReasonsForThoseC
hanges

text

Opis sprememb tehnik
ocenjevanja ali pomembnih
predpostavk, uporabljenih pri
uporabi zahtev glede oslabitve,
in razlogov za te spremembe

ifrs-full

DescriptionOfChangesInExpo
suresToRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17AndHowTheyArise

text

Opis sprememb izpostavljenosti Opis kakršnih koli sprememb izpostavljenosti tveganjem, razkritje: MSRP 17, 124.(c)
tveganjem, ki izhajajo iz pogodb ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17, in člen – začetek veljavnosti
iz področja uporabe MSRP 17, kako nastanejo.
1.1.2021
in kako nastanejo

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
text
hodsAndAssumptionsUsedIn
PreparingSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

Opis sprememb metod in
predpostavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutljivosti za
aktuarske predpostavke

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri razkritje: MRS 19, 145.(c) člen
pripravi analize občutljivosti za pomembne aktuarske
predpostavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsAndAssumptionsUsedIn
PreparingSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

text

Opis sprememb metod in
predpostavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutljivosti na
spremembe izpostavljenosti
tveganju, ki izhajajo iz pogodb
iz področja uporabe MSRP 17

Opis sprememb metod in predpostavk, uporabljenih pri razkritje: MSRP 17, 128.(c)
pripravi analize občutljivosti na spremembe izpostavlje člen – začetek veljavnosti
nosti tveganju, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe 1.1.2021
MSRP 17.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije

Opis sprememb tehnik ocenjevanja ali pomembnih pred razkritje: MSRP 7, 35G.(c) člen
postavk, uporabljenih pri uporabi zahtev glede oslabitve,
in razlogov za te spremembe.

L 429/143

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis sprememb metod,
uporabljenih za merjenje
zavarovalnih pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, in postopkov
za ocenjevanje vhodnih
podatkov za te metode

Opis kakršnih koli sprememb metod, uporabljenih za razkritje: MSRP 17, 117.(b)
merjenje zavarovalnih pogodb iz področja uporabe člen – začetek veljavnosti
MSRP 17, in postopkov za ocenjevanje vhodnih podatkov 1.1.2021
za te metode.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsUsedToMeasureRisksTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

text

Opis kakršnih koli sprememb metod, uporabljenih za razkritje: MSRP 17, 124.(c)
Opis sprememb metod,
merjenje tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz področja člen – začetek veljavnosti
uporabljenih za merjenje
tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz uporabe MSRP 17.
1.1.2021
področja uporabe MSRP 17

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjec
tivesPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17

text

Opis sprememb ciljev, usmeritev Opis kakršnih koli sprememb ciljev, usmeritev in postop razkritje: MSRP 17, 124.(c)
in postopkov, uporabljenih za
kov, uporabljenih za obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz člen – začetek veljavnosti
obvladovanje tveganj, ki izhajajo pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
1.1.2021
iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDi
sposalGroupHeldForSale

text

Opis sprememb načrta za
prodajo nekratkoročnega
sredstva ali skupine za odtujitev
v posesti za prodajo

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]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInServi
ceConcessionArrangement

text

Opis sprememb dogovora o
koncesiji storitev

Opis sprememb dogovora o koncesiji storitev. [glej: razkritje: SOP 29, 6.(d) člen
Dogovori o koncesiji storitev [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
mentsFinancialAssetsThatA
reIndividuallyDeterminedTo
BeImpaired

text

Opis zavarovanja s
premoženjem v posesti in
drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti, finančna
sredstva, ki so posamično
določena za oslabljena

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]

primer:
MSRP 7, IG29.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfChangesInMet
hodsUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17AndPro
cessesForEstimatingInputsToT
hoseMethods

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 36.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Opis zavarovanja s
premoženjem, 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 premoženjem, ki ga ima podjetje v
posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti ter njihovega finančnega učinka (npr.
merjenje obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem in
drugi elementi za izboljšanje kreditne kakovosti zmanjšu
jejo kreditno tveganje) v zvezi z zneskom, ki najbolje
predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju.
[glej: Kreditno tveganje [member]; Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
text
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements2014

Opis zavarovanja s
premoženjem, ki je v posesti kot
poroštvo, in drugih elementov
za izboljšanje kreditne kakovosti

Opis zavarovanja s premoženjem, ki je v posesti kot razkritje: MSRP 7, 35.K(b) člen
poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje kreditne
kakovosti v zvezi z zneskom, ki najbolje predstavlja
največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. To vključuje
opis narave in kakovosti zavarovanja s premoženjem v
posesti, obrazložitev vseh znatnih sprememb kakovosti
tega zavarovanja ali elementov za izboljšanje kreditne
kakovosti in informacije o finančnih instrumentih, za
katere podjetje ni pripoznalo popravka vrednosti za
izgubo zaradi zavarovanja s premoženjem. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Največja izpostavljenost kreditnemu
tveganju]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
text
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsAndTheirFinancia
lEffectInRespectOfAmountT
hatBestRepresentsMaximumEx
posureFinancialInstrument
sToWhichImpairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

Opis zavarovanja s
premoženjem, 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

Opis zavarovanja s premoženjem, ki ga ima podjetje v razkritje: MSRP 7, 36.(b) člen
posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti ter njihovega finančnega učinka (npr.
merjenje obsega, v katerem zavarovanje s premoženjem in
drugi elementi za izboljšanje kreditne kakovosti zmanjšu
jejo 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]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit
tedToSellOrRepledgeInAbsen
ceOfDefaultByOwnerOfColla
teral

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

Opis pogojev, povezanih z uporabo zavarovanja s premo razkritje: MSRP 7, 15.(c) člen
ženjem s strani podjetja, ki ga je dovoljeno prodati ali
ponovno zastaviti kot zavarovanje, kadar s strani lastnika
zavarovanja ne pride do neplačila.

text

L 429/145

DescriptionOfCollateralHel
text
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis primerjave med sredstvi in
obveznostmi, pripoznanimi v
zvezi s strukturiranimi podjetji,
in največje izpostavljenosti
izgubam iz deležev v
strukturiranih podjetjih

Opis primerjave knjigovodskih vrednosti sredstev in razkritje: MSRP 12, 29.(d) člen
obveznosti podjetja, povezanih z njegovimi deleži v struk
turiranih podjetjih, ter največje izpostavljenosti podjetja
izgubam iz navedenih podjetij. [glej: Knjigovodska vred
nost [member]; Nekonsolidirana strukturirana podjetja
[member]; Največja izpostavljenost izgubam iz deležev v
strukturiranih podjetjih]

ifrs-full

DescriptionOfComplianceWit
hIFRSsIfAppliedForInterimFi
nancialReport

text

Opis skladnosti z MSRP, če se
uporabljajo za medletno
računovodsko poročilo

Opis skladnosti medletnega računovodskega poročila razkritje: MRS 34, 19. člen
podjetja z MSRP. [glej: MSRP [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCompositionO
fUnderlyingItemsForContracts
WithDirectParticipationFeatu
res

text

Opis sestave postavk, ki so
podlaga, za pogodbe z elementi
neposredne udeležbe pri
dobičku

Opis sestave postavk, ki so podlaga, za pogodbe z razkritje:
elementi neposredne udeležbe pri dobičku. Zavarovalne MSRP 17, 111. člen – začetek
pogodbe z možnostjo neposredne udeležbe pri dobičku veljavnosti 1.1.2021
so zavarovalne pogodbe, pri katerih ob sklenitvi: (a)
pogodbeni pogoji določajo, da je imetnik police udeležen
v deležu jasno opredeljene skupine postavk, ki so podlaga;
(b) podjetje pričakuje, da bo imetniku police izplačalo
znesek, enak znatnemu deležu poštene vrednosti donosov
na postavke, ki so podlaga; in (c) podjetje pričakuje, da se
bo znaten delež vsake spremembe zneskov, ki se bodo
izplačali imetniku police, spreminjal skupaj s spremembo
poštene vrednosti postavk, ki so podlaga. Postavke, ki so
podlaga, so postavke, na podlagi katerih se določajo neka
teri zneski, ki se izplačajo imetniku police.

ifrs-full

DescriptionOfConcentration
sOfInsuranceRisk

text

Opis koncentracij zavarovalnega
tveganja

Opis koncentracij zavarovalnega tveganja, vključno z razkritje: MSRP 4, 39.(c)(ii)
opisom, kako poslovodstvo ugotavlja koncentracije, in člen – datum prenehanja
opisom skupne značilnosti, ki identificira vsako koncen veljavnosti 1.1.2021
tracijo (npr. vrsta zavarovanega dogodka, geografsko
območje ali valuta).

ifrs-full

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestE
videnceOfFairValue

text

Opis sklepa, zakaj transakcijska
cena ni bila najboljši dokaz
poštene vrednosti

Opis, zakaj je podjetje sklenilo, da transakcijska cena ni razkritje: MSRP 7, 28.(c) člen
najboljši dokaz poštene vrednosti, vključno z opisom
dokazov, ki podpirajo pošteno vrednost.

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfComparisonBet
weenAssetsAndLiabilitiesReco
gnisedInRelationToStructure
dEntitiesAndMaximumExposu
reToLossFromInterestsInStruc
turedEntities

SL

ifrs-full

L 429/146

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfContractualA
greementOrStatedPolicyForC
hargingNetDefinedBenefitCost

text

Opis pogodbenega sporazuma
ali določene usmeritve za
zaračunavanje stroškov čistih
določenih zaslužkov

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]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Opis pretvorbe dolga v lastniški
kapital

Opis nedenarne pretvorbe dolga v lastniški kapital.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatis
fiedWhenUsingPremiumAllo
cationApproach

text

Opis meril, izpolnjenih pri
uporabi pristopa razporejanja
premij

Opis meril iz 53. in 69. člena MSRP 17, ki so bila izpol razkritje:
njena, kadar podjetje uporablja pristop razporejanja MSRP 17, 97.(a) člen – začetek
premij. Pristop razporejanja premij je pristop, opisan v veljavnosti 1.1.2021
53.–59. členu MSRP 17, ki poenostavlja merjenje obvez
nosti za preostalo kritje skupine zavarovalnih pogodb.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsedTo
DistinguishInvestmentProper
tyFromOwneroccupiedProper
tyAndFromPropertyHeldSaleI
nOrdinaryCourseOfBusiness

text

Opis meril, ki se uporabljajo za
razlikovanje naložbenih
nepremičnin od lastniško
uporabljanih nepremičnin in od
nepremičnin, ki se jih poseduje
za prodajo v rednem poslovanju.

Opis meril, ki jih podjetje uporablja za razlikovanje nalož razkritje: MRS 40, 75.(c) člen
benih nepremičnin od lastniško uporabljanih nepremičnin
in od nepremičnin, ki jih poseduje za prodajo v rednem
poslovanju, če je razvrstitev nepremičnin kot naložbenih
težavna. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutActivities
SubjectToRateRegulation

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o dejavnostih, razkritje: MSRP 14, 31. člen
razkritja o dejavnostih, za katere za katere velja regulacija cen.
velja regulacija cen

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCreditRi
skPresentedOutsideFinancial
Statements

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o kreditnem razkritje: MSRP 7, 35.C člen
razkritja o kreditnem tveganju,
tveganju, predstavljena izven računovodskih izkazov.
predstavljena izven
računovodskih izkazov

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFi
nancialStatements

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o obračuna razkritje: MSRP 7, 21.B člen
razkritja o obračunavanju
vanju varovanja pred tveganjem, predstavljena izven raču
varovanja pred tveganjem,
novodskih izkazov.
predstavljena izven
računovodskih izkazov

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

primer: MRS 7, 44.(c) člen

Uradni list Evropske unije
L 429/147

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o najemih.
razkritja o najemih

razkritje: MSRP 16, 52. člen

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNatureAn
dExtentOfRisksArisingFromFi
nancialInstruments

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja o naravi in razkritje: MSRP 7, B6. člen
razkritja o naravi in obsegu
obsegu tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov.
tveganj, ki izhajajo iz finančnih [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
instrumentov

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutPlansT
hatShareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControlInA
notherGroupEntitysFinancial
Statements

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na
razkritja o programih, ki delijo
tveganja med podjetji pod
skupnim upravljanjem, v
računovodskih izkazih drugega
podjetja v skupini

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresPresentedOutsi
deInterimFinancialStatements

text

Opis navzkrižnega sklicevanja na Opis navzkrižnega sklicevanja na razkritja, predstavljena razkritje: MRS 34, 16.A člen
razkritja, predstavljena izven
izven medletnih računovodskih izkazov.
medletnih računovodskih
izkazov

ifrs-full

DescriptionOfCurrencyInW
hichSupplementaryInformatio
nIsDisplayed

text

Opis valute, v kateri so prikazane dopolnilne informacije razkritje: MRS 21, 57.(b) člen
Opis valute, v kateri so
prikazane dopolnilne informacije podjetja.

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFor
merWayOfAggregatingAssets

text

Opis sedanjega in prejšnjega
načina združevanja sredstev

Opis sedanjega in prejšnjega načina združevanja sredstev razkritje: MRS 36, 130.(d)(iii)
za denar ustvarjajoče enote, če se je način združevanja člen
sredstev za prepoznavanje denar ustvarjajoče enote od
prejšnje ocene nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče
enote (če je obstajala) spremenil. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommit
mentsOrIntentionsToProvide
SupportToSubsidiary

text

Opis tekočih obvez ali namer
zagotoviti podporo odvisnemu
podjetju

Opis tekočih obvez ali namer zagotoviti podporo odvis razkritje: MSRP 12, 19.D(b)
nemu podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
člen

SL

ifrs-full

L 429/148

Predpona

Uradni list Evropske unije

Opis navzkrižnih sklicev na razkritja o programih z dolo razkritje: MRS 19, 150. člen
čenimi 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]]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis podrobnosti kršitev v
obdobju, zaradi katerih je lahko
posojilodajalec zahteval
pospešeno odplačilo, v zvezi z
glavnico, obrestmi,
amortizacijskim skladom ali
pogoji odplačila 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 posojilodajalec
zahteval pospešeno odplačilo.

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfDe
faultsDuringPeriodOfPrincipa
lInterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoansPaya
ble

text

Opis podrobnosti o neplačilih v
zvezi z glavnico, obrestmi,
amortizacijskim skladom ali
pogoji odplačila za zapadla
posojila v obravnavanem
obdobju

Opis podrobnosti o neplačilih v zvezi z glavnico, razkritje: MSRP 7, 18.(a) člen
obrestmi, amortizacijskim skladom ali pogoji odplačila
za zapadla posojila v obravnavanem obdobju.

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStruc text
turedEntityExperiencedInFinan
cingItsActivities

Opis težav, ki jih je imelo
strukturirano podjetje pri
financiranju svojih dejavnosti

Opis težav, ki jih je imelo strukturirano podjetje pri finan primer: MSRP 12, B26.(f) člen
ciranju svojih dejavnosti.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sAppliedToCashFlowProjec
tions

X.XX instant

Diskontna stopnja, uporabljena
za projekcije denarnih tokov

Diskontna stopnja, uporabljena za projekcije denarnih razkritje: MRS 36, 134.(d)(v)
tokov denar ustvarjajoče enote (skupine enot). [glej: člen, razkritje:
Denar ustvarjajoče enote [member]]
MRS 36, 134.(e)(v) člen

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesU
sedInCurrentEstimateOfValueI
nUse

X.XX instant

Diskontna stopnja, uporabljena
pri trenutni oceni vrednosti pri
uporabi

Diskontna stopnja, uporabljena pri trenutni oceni sedanje razkritje: MRS 36, 130.(g) člen
vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bodo izhajali iz
sredstva ali denar ustvarjajoče enote.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesU
sedInPreviousEstimateOfVa
lueInUse

X.XX instant

Diskontna stopnja, uporabljena
pri prejšnji oceni vrednosti pri
uporabi

Diskontna stopnja, uporabljena pri prejšnji oceni sedanje razkritje: MRS 36, 130.(g) člen
vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bodo izhajali iz
sredstva ali denar ustvarjajoče enote.

L 429/149

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfDetailsOfBreac
hesWhichPermittedLenderTo
DemandAcceleratedRepay
mentDuringPeriodOfPrincipa
lInterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoansPaya
ble

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Efektivna obrestna mera,
določena na dan prerazvrstitve,
za sredstva, prerazvrščena iz
kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
v kategorijo merjenja po
odplačni vrednosti ali pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChan
gingBusinessModelForMana
gingFinancialAssetsOnFinan
cialStatements

text

Opis učinka na računovodske izkaze, ki ga ima spre razkritje: MSRP 7, 12.B(b) člen
Opis učinka spremembe
memba poslovnega modela za upravljanje finančnih sred
poslovnega modela za
upravljanje finančnih sredstev na stev. [glej: Finančna sredstva]
računovodske izkaze

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegula
toryFrameworkOnPlan

text

Opis učinka regulativnega okvira Opis učinka regulativnega okvira na program z določe razkritje: MRS 19, 139.(a)(ii)
nimi zaslužki, kot je zgornja meja sredstva. [glej: Programi člen
na program
z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRan
geOfOutcomesFromContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
sets

text

Opis ocene razpona
nediskontiranih izidov iz
dogovorov o pogojnem
nadomestilu ter odškodninskih
sredstev

Opis ocene razpona nediskontiranih izidov iz dogovorov razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii)
o pogojnem nadomestilu ter odškodninskih sredstev.
člen

ifrs-full

DescriptionOfEventOrChan
text
geInCircumstancesThatCause
dRecognitionOfDeferredTaxBe
nefitsAcquiredInBusinessCom
binationAfterAcquisitionDate

Opis dogodka ali spremembe
okoliščin, ki je povzročila
pripoznanje koristi iz
odloženega davka, pridobljenih v
poslovni združitvi, po datumu
prevzema

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]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRe
strictionsOnTitlePropertyPlan
tAndEquipment

text

Opis obstoja pravnih omejitev,
opredmetena osnovna sredstva

Opis obstoja pravnih omejitev za opredmetena osnovna razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfT
hirdpartyCreditEnhancement

text

Opis obstoja elementa tretje
osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti

Opis obstoja elementa tretje osebe za izboljšanje kreditne razkritje: MSRP 13, 98. člen
kakovosti za obveznosti, merjene po pošteni vrednosti in
izdane z neločljivim elementom tretje osebe za izboljšanje
kreditne kakovosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

18.12.2020

X.XX instant

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateO
fReclassification

SL

Efektivna obrestna mera za sredstva, prerazvrščena iz razkritje: MSRP 7, 12C.(a) člen
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida v kategorijo merjenja po odplačni vrednosti ali
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
na dan prerazvrstitve. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

L 429/150

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Sklic

Razkritje znanih informacij ali informacij, ki jih je mogoče razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
razumno oceniti, relevantnih za oceno možnega učinka
uporabe novega MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel
veljati.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Razkritje pričakovanega učinka
začetka uporabe novih
standardov ali pojasnil [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsLi
neItems

Razkritje pričakovanega učinka
začetka uporabe novih
standardov ali pojasnil [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsTa
ble

table

Razkritje pričakovanega učinka
začetka uporabe novih
standardov ali pojasnil [table]

Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s pričako razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
vanim učinkom začetne uporabe novih standardov ali
pojasnil.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Opis pričakovanega časa
odtokov, pogojne obveznosti v
poslovni združitvi

Opis pričakovanega časa odtokov gospodarskih koristi za razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
[glej: Pogojne obveznosti [member]; poslovne združitve
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsOtherProvisions

text

Opis pričakovanega časa
odtokov, druge rezervacije

Opis pričakovanega časa odtokov gospodarskih koristi v razkritje: MRS 37, 85.(a) člen
zvezi z drugimi rezervacijami. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Pričakovana nihajnost, podeljene Pričakovana nihajnost tečaja delnice, uporabljena za razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
delniške opcije
izračun poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.
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.

L 429/151

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretations

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Razkritje pričakovanega učinka
začetka uporabe novih
standardov ali pojasnil [text
block]

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

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]]

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOf
FactAndReasonsWhyRangeO
fOutcomesFromContingent
ConsiderationArrangement
sAndIndemnificationAssets
CannotBeEstimated

text

Opis obrazložitve dejstva in
Opis dejstva in razlogov, zakaj se razpon izidov iz dogo razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii)
razlogov, zakaj se razpon izidov vorov o pogojnem nadomestilu ter odškodninskih sred člen
iz dogovorov o pogojnem
stev ne more oceniti.
nadomestilu ter odškodninskih
sredstev ne more oceniti

ifrs-full

DescriptionOfExposuresToRi
sksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

text

Opis izpostavljenosti tveganjem,
ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17, in
kako nastanejo

Opis izpostavljenosti tveganjem, ki izhajajo iz pogodb iz razkritje: MSRP 17, 124.(a)
področja uporabe MSRP 17, in kako nastanejo.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Opis izpostavljenosti tveganju

Opis izpostavljenosti tveganju, ki izhajajo iz finančnih razkritje: MSRP 7, 33.(a) člen
instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhic
hEntityCanBeLiableToMultiem
ployerOrStatePlanForOtherEn
titiesObligations

text

Opis, v kakšnem obsegu je lahko
podjetje odgovorno naproti
programu več zaposlovalcev ali
državnemu programu za
obveznosti drugih podjetij

Opis obsega, v katerem je lahko podjetje v skladu s pogoji razkritje: MRS 19, 148.(b) člen
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]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich
FairValueOfInvestmentProper
tyIsBasedOnValuationByInde
pendentValuer

text

Opis, v kakšnem obsegu poštena
vrednost naložbene
nepremičnine temelji na
vrednotenju neodvisnega
ocenjevalca

Opis obsega, v katerem je poštena vrednost naložbenih razkritje: MRS 40, 75.(e) člen
nepremičnin (kakor je izmerjena ali razkrita v računovod
skih izkazih) zasnovana na vrednotenju neodvisnega
ocenjevalca, ki ima priznano in ustrezno poklicno uspo
sobljenost ter nedavne izkušnje na območju in v kategoriji
naložbenih nepremičnin, ki so predmet vrednotenja. [glej:
Naložbene nepremičnine]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfExpiryDateOf
TemporaryDifferencesUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
dits

SL

ifrs-full

L 429/152

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

Opis dejstva in podlage, na kateri so se knjigovodske razkritje: MSRP 1, 31.A člen
vrednosti, določene v skladu s prejšnjimi GAAP, razpore
dile, če podjetje za sredstva, ki jih sestavljata nafta in plin,
uporablja izjemo iz D8.A(b) člena MSRP 1.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingAmounts
WereDeterminedIfEntityUsesE
xemptionInIFRS1D8B

text

Opis dejstva in podlage, na
kateri so se določile
knjigovodske vrednosti v skladu
s prejšnjimi GAAP, če podjetje
uporablja izjemo iz D8.B člena
MSRP 1

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.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStructu
redEntitiesCannotBeQuantified

text

Opis dejstva in razlogov, zakaj
se največja izpostavljenost
izgubam iz deležev v
strukturiranih podjetjih ne more
izmeriti

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; Nekonsoli
dirana strukturirana podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
text
sonWhyEntitysExposureToRi
skArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17AtEndOfRe
portingPeriodIsNotRepresenta
tiveOfItsExposureDuringPeriod

Opis dejstva in razloga, zakaj
izpostavljenost podjetja tveganju,
ki izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, na koncu
poročevalskega obdobja ne
predstavlja ustrezno njegove
izpostavljenosti v obdobju

Opis dejstva in razloga, zakaj izpostavljenost podjetja razkritje:
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP MSRP 17, 123. člen – začetek
17, na koncu poročevalskega obdobja ne predstavlja veljavnosti 1.1.2021
ustrezno njegove izpostavljenosti v obdobju.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysisA
reUnrepresentative

Opis dejstva in razloga, zakaj so Opis dejstva in razloga, zakaj so analize občutljivosti nere razkritje: MSRP 7, 42. člen
analize občutljivosti
prezentativne glede tveganj, ki jih vsebujejo finančni
nereprezentativne
instrumenti (na primer, ker izpostavljenost na koncu
leta ne odraža izpostavljenosti med letom). [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

text

L 429/153

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingAmounts
DeterminedUnderPreviousGA
APWereAllocatedIfEntityUse
sExemptionInIFRS1D8Ab

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis dejstva in razloga, zakaj
obseg razmerij varovanja pred
tveganjem, za katerega se
uporablja izvzetje iz 23.C člena
MSRP 7, ni reprezentativen za
normalne obsege

Opis dejstva in razloga, zakaj obseg razmerij varovanja razkritje: MSRP 7, 24.D člen
pred tveganjem, za katerega se uporablja izvzetje iz
23.C člena MSRP 7, ni reprezentativen za normalne obse
ge.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Opis dejavnikov, ki sestavljajo
pripoznano dobro ime

Kvalitativen opis dejavnikov, ki sestavljajo pripoznano razkritje: MSRP 3, B64.(e) člen
dobro ime, kot so pričakovane sinergije zaradi združenega
poslovanja prevzemnika in prevzetega podjetja, neopred
metena sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za ločeno
pripoznavanje, ali drugih dejavnikov. [glej: Dobro ime]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatAmoun
tOfChangeInAccountingEsti
mateIsImpracticable

text block

Opis dejstva, da zneska
Opis dejstva, da znesek učinka v prihodnjih obdobjih razkritje: MRS 8, 40. člen
spremembe računovodske ocene zaradi sprememb računovodskih ocen ni razkrit, ker
ni mogoče oceniti [text block]
ocena ni izvedljiva.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSi
gnificantlyAssets

text

Opis dejstva, da bi sprememba
enega ali več neopazovanih
vložkov, s katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vrednost,
sredstva

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vanih vložkov za merjenje sredstev po pošteni vrednosti, člen
s katero bi se izrazile razumno mogoče druge pred
postavke, pomembno spremenila pošteno vrednost.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
text
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSi
gnificantlyEntitysOwnEquityIn
struments

Opis dejstva, da bi sprememba
enega ali več neopazovanih
vložkov, s katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vrednost,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vanih vložkov za merjenje lastnih kapitalskih instru člen
mentov podjetja po pošteni vrednosti, s katero bi se izra
zile razumno mogoče druge predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vrednost. [glej: Lastni kapitalski
instrumenti podjetja [member]]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgingRe
lationshipsToWhichExemptio
nInIFRS723CAppliesIsUnre
presentativeOfNormalVolumes

SL

ifrs-full

L 429/154

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis dejstva, da bi sprememba
enega ali več neopazovanih
vložkov, s katero bi se izrazile
razumno mogoče druge
predpostavke, pomembno
spremenila pošteno vrednost,
obveznosti

Opis dejstva, da bi sprememba enega ali več neopazo razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vanih vložkov za merjenje obveznosti po pošteni vredno člen
sti, s katero bi se izrazile razumno mogoče druge pred
postavke, pomembno spremenila pošteno vrednost.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatEntity
text
DoesNotHaveLegalOrConstruc
tiveObligationToNegativeNe
tAssetsTransitionFromPropor
tionateConsolidationToEquity
Method

Opis dejstva, da podjetje nima
pravne ali posredne obveze do
negativnih čistih sredstev,
prehod s sorazmerne
konsolidacije na kapitalsko
metodo

Opis dejstva, da podjetje nima pravne ali posredne obveze razkritje: MSRP 11, C4. člen
v zvezi z negativnimi čistimi sredstvi, če združitev vseh
prej sorazmerno konsolidiranih sredstev in obveznosti ob
prehodu s sorazmerne konsolidacije na kapitalsko metodo
privede do negativnih čistih sredstev.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighe
stAndBestUseOfNonfinancia
lAssetDiffersFromCurrentUse

text

Opis dejstva, da se največja in
najboljša uporaba nefinančnega
sredstva razlikuje od njegove
trenutne uporabe

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 subjekta), v
okviru katerih bi se sredstvo uporabilo, razlikuje od
njegove trenutne uporabe.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpac
tIsNotKnownOrReasonablyE
stimable

text

Opis dejstva, da učinek začetka
uporabe novega MSRP ni znan
ali ga ni mogoče razumno
oceniti

Opis dejstva, da učinek začetka uporabe novega MSRP ni primer: MRS 8, 31.(e)(ii) člen
znan ali ga ni mogoče razumno oceniti. [glej: MSRP
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMul
tiemployerPlanIsDefinedBene
fitPlan

text

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)
program program z določenimi zaslužki. [glej: Programi člen
več zaposlovalcev z določenimi zaslužki [member];
Državni programi z določenimi zaslužki [member]]

L 429/155

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobserva
bleInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssump
tionsWouldChangeFairValueSi
gnificantlyLiabilities

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Opis finančnih instrumentov,
določenih za varovanje pred
tveganjem

Opis finančnih instrumentov, ki so določeni kot instru
menti za varovanje pred tveganjem. Instrumenti za varo
vanje pred tveganjem so za to določeni izpeljani finančni
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 sredstva; Izpe
ljane finančne obveznosti; Finančni instrumenti, razred
[member]; Finančna sredstva]

razkritje:
MSRP 7, 22.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

razkritje:
MSRP 7, 30.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgingIn
strument

ifrs-full

text
DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmoun
tAndExplanationOfWhyFairVa
lueCannotBeMeasuredReliably

Opis finančnih instrumentov,
njihova knjigovodska vrednost
in pojasnilo, zakaj poštene
vrednosti ni mogoče zanesljivo
izmeriti

Opis finančnih instrumentov, njihova knjigovodska vred
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]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMa
nagementRelatedToAgricultu
ralActivity

text

Opis obvladovanja finančnih
tveganj, ki se nanašajo na
kmetijsko dejavnost

Opis obvladovanja finančnih tveganj, ki se nanašajo na razkritje: MRS 41, 49.(c) člen
kmetijsko dejavnost.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransac
tionHedgeAccountingPreviou
slyUsedButNoLongerExpected
ToOccur

text

Opis napovedanih transakcij, za
katere je bilo v prejšnjem
obdobju uporabljeno
obračunavanje varovanja pred
tveganjem, vendar se zanje ne
pričakuje, da se bodo zgodile

Opis napovedanih transakcij, za katere je bilo v prejšnjem razkritje: MSRP 7, 23.F člen,
obdobju uporabljeno obračunavanje varovanja pred tvega razkritje:
njem, vendar se zanje ne pričakuje, da se bodo zgodile. MSRP 7, 23.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsAssets

text

Opis pogostosti in metod za
postopke preizkušanja modelov
določanja cen, sredstva

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testiranja primer: MSRP 13, IE65.(b)
za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov dolo člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
čanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, člen
za sredstva.

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
text
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsEntitysOwnE
quityInstruments

Opis pogostosti in metod za
postopke preizkušanja modelov
določanja cen, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testiranja primer: MSRP 13, IE65.(b)
za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov dolo člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
čanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, člen
za lastne kapitalske instrumente podjetja. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

18.12.2020

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Sklic

SL

Pojasnilo oznake

Označba

L 429/156

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis pogostosti in metod za
postopke preizkušanja modelov
določanja cen, obveznosti

Opis pogostosti in metod za postopke umeritve, testiranja primer: MSRP 13, IE65.(b)
za nazaj in druge postopke preizkušanja modelov dolo člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
čanja cen, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, člen
za obveznosti.

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortise
dIntangibleAssets

text

Opis v celoti amortiziranih
neopredmetenih sredstev

Opis v celoti amortiziranih neopredmetenih sredstev, ki se primer: MRS 38, 128.(a) člen
še vedno uporabljajo. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Opis funkcijske valute

Opis valute izvirnega gospodarskega okolja, v katerem razkritje: MRS 21, 53. člen,
razkritje: MRS 21, 57.(c) člen
podjetje posluje.

ifrs-full

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyTha
tAffectFutureContributions

text

Opis ureditev financiranja in
politike financiranja, ki vplivajo
na prihodnje prispevke

Opis ureditev financiranja in politike financiranja, ki vpli razkritje: MRS 19, 147.(a) člen,
vajo na prihodnje prispevke v programe z določenimi razkritje: MRS 19, 148.(a) člen
zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Opis politike vplačevanja
prispevkov

Opis politike za prenašanje sredstev na subjekt (sklad), ki razkritje: MRS 26, 35.(c) člen
je ločen od podjetja zaposlovalca, za izpolnjevanje prihod
njih obveznosti v zvezi s plačevanjem pokojnin.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresAs
sets

text

Opis skupine v podjetju, ki
odloča o usmeritvah in
postopkih ocenjevanja vrednosti
podjetja, sredstva

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 sredstva.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn text
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresEnti
tysOwnEquityInstruments

Opis skupine v podjetju, ki
odloča o usmeritvah in
postopkih ocenjevanja vrednosti
podjetja, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

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 podje
tja.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEn
tityThatDecidesEntitysValua
tionPoliciesAndProceduresLia
bilities

text

Opis skupine v podjetju, ki
odloča o usmeritvah in
postopkih ocenjevanja vrednosti
podjetja, obveznosti

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 obveznosti.

L 429/157

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsLiabilities

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Stopnja rasti, uporabljena za
Stopnja rasti, uporabljena pri ekstrapoliranju projekcij razkritje: MRS 36, 134.(d)(iv)
ekstrapolacijo projekcij denarnih denarnih tokov prek obdobja, ki ga zajemajo zadnji pred člen, razkritje:
tokov
računi/napovedi za denar ustvarjajočo enoto (skupino MRS 36, 134.(e)(iv) člen
enot). [glej: Denar ustvarjajoče enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

text

Opis instrumentov za varovanje
pred tveganjem, ki se
uporabljajo za varovanje pred
izpostavljenostmi tveganju, in
kako se uporabljajo

Opis instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se razkritje: MSRP 7, 22.B(a) člen
uporabljajo za varovanje pred izpostavljenostmi tveganju,
in kako se uporabljajo. [glej: Instrumenti za varovanje
pred tveganjem [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInfor
mationAboutCounterpartyDe
faultRates

text

Opis preteklih podatkov o
stopnjah neplačil nasprotnih
strank

Opis preteklih podatkov o stopnjah neplačil strank v tran primer:
MSRP 7, IG23.(c) člen – datum
sakciji, ki niso podjetje.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirer
ObtainedControlOfAcquiree

text

Opis, kako je prevzemnik
Opis, kako je prevzemnik pridobil pooblastilo za dolo razkritje: MSRP 3, B64.(d) člen
pridobil obvladovanje prevzetega čanje finančnih in poslovnih usmeritev prevzetega
podjetja
podjetja z namenom pridobivanja koristi od njegovih
aktivnosti.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedAs
sets

text

Opis, kako se je izračunal učinek
na merjenje poštene vrednosti
zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, sredstva

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti sredstev zaradi spremembe enega ali več neopa člen
zovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče druge pred
postavke.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Opis, kako se je izračunal učinek
na merjenje poštene vrednosti
zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja zaradi člen
spremembe enega ali več neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

18.12.2020

X.XX instant

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfGrowthRateU
sedToExtrapolateCashFlowPro
jections

SL

ifrs-full

L 429/158

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis, kako se je izračunal učinek
na merjenje poštene vrednosti
zaradi spremembe enega ali več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, obveznosti

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedMaximumEconomicBe
nefitAvailable

text

Opis, kako je podjetje ugotovilo Opis, kako je podjetje ugotovilo največjo razpoložljivo razkritje: MRS 19, 141.(c)(iv)
največjo razpoložljivo
gospodarsko korist v zvezi s programom z določenimi člen
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]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Assets

text

Opis, kako je podjetje ugotovilo,
da so bile informacije tretjih
oseb, uporabljene pri merjenju
poštene vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, sredstva

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.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13EntitysOw
nEquityInstruments

text

Opis, kako je podjetje ugotovilo,
da so bile informacije tretjih
oseb, uporabljene pri merjenju
poštene vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

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]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Liabilities

text

Opis, kako je podjetje ugotovilo,
da so bile informacije tretjih
oseb, uporabljene pri merjenju
poštene vrednosti, pripravljene v
skladu z MSRP 13, obveznosti

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.

L 429/159

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedLiabi
lities

SL

Opis, kako se je izračunal učinek na merjenje poštene razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti obveznosti zaradi spremembe enega ali več člen
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke.

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEntitie
sItSponsored

text

Opis, kako je podjetje določilo,
katera strukturirana podjetja je
sponzoriralo

Opis, kako je podjetje določilo, katera strukturirana razkritje: MSRP 12, 27.(a) člen
podjetja je sponzoriralo.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minesConcentrationsOfRi
skThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

text

Opis, kako podjetje določa
koncentracije tveganja, ki izhaja
iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

Opis, kako podjetje določa koncentracije tveganja, ki razkritje:
izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minesEconomicRelationship
BetweenHedgedItemAndHed
gingInstrumentForPurposeO
fAssessingHedgeEffectiveness

text

Opis, kako podjetje določi
ekonomsko razmerje med
varovano postavko in
instrumentom za varovanje pred
tveganjem za namene ocene
učinkovitosti varovanja

Opis, kako podjetje določi ekonomsko razmerje med pred razkritje: MSRP 7, 22.B(b) člen
tveganjem varovano postavko in instrumentom za varo
vanje pred tveganjem za namene ocene učinkovitosti
varovanja. Učinkovitost varovanja pred tveganjem je
obseg, v katerem spremembe poštene vrednosti ali
denarnih tokov instrumenta za varovanje pred tveganjem
izravnajo spremembe poštene vrednosti ali denarnih
tokov pred tveganjem varovane postavke. [glej: Instru
menti za varovanje pred tveganjem [member]; Pred tvega
njem varovane postavke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEsta
blishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffectivenes
sAre

text

Opis, kako podjetje določi
količnik varovanja pred
tveganjem in kateri so viri
neučinkovitosti varovanja

Opis, kako podjetje določi količnik varovanja pred tvega razkritje: MSRP 7, 22.B(c) člen
njem in kateri so viri neučinkovitosti varovanja. Količnik
varovanja pred tveganjem je razmerje med obsegom
instrumenta za varovanje pred tveganjem in obsegom
pred tveganjem varovane postavke v smislu njune soraz
merne uteži. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova neučinko
vitosti varovanja]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIsMa
nagingProcessToTransition
ToAlternativeBenchmarkRates
ForHedgingRelationships

text

Opis, kako podjetje upravlja
proces prehoda na alternativne
referenčne obrestne mere za
razmerja varovanja pred
tveganjem

Opis, kako podjetje upravlja proces prehoda na alterna razkritje: MSRP 7, 24.H(c) člen
tivne referenčne obrestne mere za razmerja varovanja
pred tveganjem.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMana
gesLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Opis, kako podjetje obvladuje
likvidnostno tveganje, ki izhaja
iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

Opis, kako podjetje obvladuje likvidnostno tveganje, ki razkritje: MSRP 17, 132.(a)
izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17. [glej: člen – začetek veljavnosti
Likvidnostno tveganje [member]]
1.1.2021

SL

ifrs-full

L 429/160

Predpona

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfHowForwardloo text
kingInformationHasBeenIncor
poratedIntoDeterminationO
fExpectedCreditLosses

Opis, kako so v določanje
pričakovanih kreditnih izgub
vključene v prihodnost
usmerjene informacije

Opis, kako so v določanje pričakovanih kreditnih izgub razkritje: MSRP 7, 35G.(b) člen
vključene v prihodnost usmerjene informacije, vključno z
uporabo makroekonomskih informacij.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureReco
veryOrReversalOfRegulatory
DeferralAccountBalancesIsAf
fectedByRisksAndUncertainty

text

Opis, kako tveganja in
negotovost vplivajo na
prihodnjo povrnitev ali
razveljavitev stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

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]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
ConcludedThatItQualifiesFor
TemporaryExemptionFromI
FRS9

text

Opis, kako je zavarovatelj
določil, da izpolnjuje pogoje za
začasno oprostitev uporabe
MSRP 9

Opis, kako je zavarovatelj določil, da izpolnjuje pogoje za razkritje:
začasno oprostitev uporabe MSRP 9.
MSRP 4, 39.C člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerDe
terminedThatItDidNotEnga
geInSignificantActivityUncon
nectedWithInsurance

text

Opis, kako je zavarovatelj
določil, da se ne ukvarja s
pomembno dejavnostjo, ki ni
povezana z zavarovanjem

Opis, kako je zavarovatelj določil, da se ne ukvarja s razkritje:
pomembno dejavnostjo, ki ni povezana z zavarovanjem, MSRP 4, 39.C(b) člen – datum
in katere informacije je upošteval.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCo
stsNotRecognisedAsExpense
WereRecognisedForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Opis, kako so bili stroški izdaje,
ki niso pripoznani kot odhodek,
pripoznani za transakcijo, ki je
bila pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni združitvi

Opis, kako so bili stroški izdaje, ki niso pripoznani kot razkritje: MSRP 3, B64.(m)
odhodek, pripoznani za transakcije, ki so bile pripoznane člen
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v
poslovnih združitvah. [glej: poslovne združitve [member]]
L 429/161

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfHowEntityRef
lectsItsRiskManagementStrate
gyByUsingHedgeAccountin
gAndDesignatingHedgingRela
tionshipsThatItFrequentlyRe
sets

SL

Opis, kako podjetje odraža strategijo obvladovanja tveganj razkritje: MSRP 7, 23C.(b)(ii)
Opis, kako podjetje odraža
strategijo obvladovanja tveganj z z uporabo obračunavanja varovanja pred tveganjem in člen
uporabo obračunavanja
označevanjem razmerij varovanja, ki jih pogosto na
varovanja pred tveganjem in
novo določi.
označevanjem razmerij
varovanja, ki jih pogosto na
novo določi

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Opis, kako poslovodstvo
ugotavlja koncentracije

Pojasnilo oznake

Sklic

text
DescriptionOfHowThirdpar
tyInformationWasTakenIn
toAccountWhenMeasuringFair
ValueAssets

Opis, kako so se pri merjenju
Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b)
poštene vrednosti upoštevale
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja člen, primer: MSRP 13, 92.
informacije tretjih oseb, sredstva cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki, člen
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti sredstev.

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpar
text
tyInformationWasTakenIn
toAccountWhenMeasuringFair
ValueEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis, kako so se pri merjenju
poštene vrednosti upoštevale
informacije tretjih oseb, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b)
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja člen, primer: MSRP 13, 92.
cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki, člen
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapital
skih instrumentov podjetja. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpar
text
tyInformationWasTakenIn
toAccountWhenMeasuringFair
ValueLiabilities

Opis, kako so se pri merjenju
poštene vrednosti upoštevale
informacije tretjih oseb,
obveznosti

Opis, kako so se informacije tretjih oseb, kot so kotacije primer: MSRP 13, IE64.(b)
borznih posrednikov ali ponudnikov storitev določanja člen, primer: MSRP 13, 92.
cen, čiste vrednosti sredstev in relevantni tržni podatki, člen
upoštevale pri merjenju poštene vrednosti obveznosti.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOf
FinancialStatementsToWhich
SeparateFinancialStatement
sRelate

text

Opis identifikacije
računovodskih izkazov, na
katere se nanašajo ločeni
računovodski izkazi

Opis identitete računovodskih izkazov, na katere se nana razkritje: MRS 27, 17. člen
šajo ločeni računovodski izkazi.

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRate
Regulators

text

Opis identitete regulatorja cen

Opis identitete regulatorja (regulatorjev) cen. Regulator razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
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.

18.12.2020

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfHowManage
mentDeterminesConcentra
tions

SL

Opis, kako poslovodstvo ugotavlja koncentracije tveganj, razkritje: MSRP 7, B8.(a) člen
ki izhajajo iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

L 429/162

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis učinka reguliranja cen na odmerjeni in odloženi razkritje: MSRP 14, 34. člen
davek. 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.

ifrs-full

DescriptionOfInformationA
boutSurplusOrDeficitOfMul
tiemployerPlan

text

Opis informacij o presežku ali
primanjkljaju programa več
zaposlovalcev ali državnega
programa

Opis razpoložljivih informacij o presežku ali primanjkljaju razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv)
programa več zaposlovalcev ali državnega programa, ki člen
lahko vpliva na znesek prihodnjih prispevkov. [glej:
Programi več zaposlovalcev z določenimi zaslužki [mem
ber]; Državni programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationW
hereFairValueDisclosuresNo
tRequired

text

Opis dejstva, da informacije o
pošteni vrednosti niso bile
razkrite, ker poštene vrednosti
instrumentov ni mogoče
zanesljivo izmeriti

Opis dejstva, da informacije o pošteni vrednosti niso bile razkritje:
razkrite, ker poštene vrednosti instrumentov ni mogoče MSRP 7, 30.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
zanesljivo izmeriti.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations

text block

Razkritje začetka uporabe
standardov ali pojasnil [text
block]

Razkritje začetka uporabe MSRP. [glej: MSRP [member]] razkritje: MRS 8, 28. člen

ifrs-full

DescriptionOfInputsToOption
PricingModelShareOptions
Granted

text

Opis vložkov za model za
določanje vrednosti opcij,
podeljene delniške opcije

Opis vložkov za model za določanje vrednosti opcij, razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
podeljene delniške opcije. [glej: Model za določanje vred
nosti opcij [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn
FairValueMeasurementAssets

text

Opis vložkov, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vrednosti,
sredstva

Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti sredstev. Vložki so predpostavke, ki bi jih 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.

L 429/163

Opis učinka reguliranja cen na
odmerjeni in odloženi davek

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfImpactOfRateRe text
gulationOnCurrentAndDefer
redTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vložkov, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. Vložki so
predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu uporabili pri
določanju cene lastnega kapitalskega instrumenta podjetja,
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.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn
FairValueMeasurementLiabili
ties

text

Opis vložkov, ki se uporabljajo
pri merjenju poštene vrednosti,
obveznosti

Opis vložkov, ki se uporabljajo pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nosti obveznosti. Vložki so predpostavke, ki bi jih udele
ženci na trgu uporabili pri določanju cene obveznosti,
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.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToPro
videSupportToStructuredEntity

text

Opis namere zagotoviti podporo Opis trenutne namere podjetja zagotoviti finančno ali razkritje: MSRP 12, 17. člen,
drugo podporo strukturiranemu podjetju, vključno z razkritje: MSRP 12, 31. člen
strukturiranemu podjetju
namero strukturiranemu podjetju pomagati pri pridobi
vanju finančne podpore.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRa text
tingsProcess

Opis postopka notranjega
bonitetnega ocenjevanja

Opis postopka podjetja za pripravo notranjih bonitetnih primer:
ocen. [glej: Notranje bonitetne ocene [member]]
MSRP 7, IG25.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
text
tingProceduresForDiscussin
gAndAssessingFairValueMeasu
rementsAssets

Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje in
ocenjevanje meritev poštene
vrednosti, sredstva

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.

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfInputsUsedIn
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

SL

ifrs-full

L 429/164
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atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

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]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
text
tingProceduresForDiscussin
gAndAssessingFairValueMeasu
rementsLiabilities

Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje in
ocenjevanje meritev poštene
vrednosti, obveznosti

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.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMa
gnifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementAssets

text

Opis medsebojnih povezav med
neopazovanimi vložki in kako bi
lahko te povečale ali zmanjšale
učinek sprememb neopazovanih
vložkov na merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki in razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek sprememb člen
neopazovanih vložkov na merjenje poštene vrednosti
sredstev. [glej: Razkritje pomembnih neopazovanih vlož
kov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti sredstev
[text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMa
gnifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

text

Opis medsebojnih povezav med
neopazovanimi vložki in kako bi
lahko te povečale ali zmanjšale
učinek sprememb neopazovanih
vložkov na merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki in razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek sprememb člen
neopazovanih vložkov na merjenje poštene vrednosti
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Razkritje
pomembnih neopazovanih vložkov, uporabljenih pri
merjenju poštene vrednosti lastniškega kapitala [text
block]]
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Opis postopkov notranjega
poročanja za obravnavanje in
ocenjevanje meritev poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfInternalRepor
text
tingProceduresForDiscussin
gAndAssessingFairValueMeasu
rementsEntitysOwnEquityIn
struments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis medsebojnih povezav med
neopazovanimi vložki in kako bi
lahko te povečale ali zmanjšale
učinek sprememb neopazovanih
vložkov na merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Opis medsebojnih povezav med neopazovanimi vložki in razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
kako bi lahko te povečale ali zmanjšale učinek sprememb člen
neopazovanih vložkov na merjenje poštene vrednosti
obveznosti. [glej: Razkritje pomembnih neopazovanih
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti
obveznosti [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairValue
Model

text

Opis naložbenih nepremičnin,
po nabavni vrednosti ali v
skladu z MSRP 16 v okviru
modela poštene vrednosti

Opis naložbenih nepremičnin, merjenih po nabavni vred razkritje: MRS 40, 78.(a) člen
nosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene
vrednosti, ker podjetje ne more zanesljivo izmeriti
poštene vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyWhereFairValueInforma
tionIsUnreliableCostModel

text

Opis naložbenih nepremičnin,
pri katerih so informacije o
pošteni vrednosti nezanesljive,
model nabavne vrednosti

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]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentsInE text
quityDesignatedAsMeasuredAt
FairThroughOtherComprehen
siveIncome

Opis naložb v kapitalske
instrumente, določenih kot
merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Opis naložb v kapitalske instrumente, ki so bile določene razkritje: MSRP 7, 11.A(a) člen
kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobse
gajočega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

DescriptionOfJudgement
sAndChangesInJudgementsT
hatSignificantlyAffectDetermi
nationOfAmountAndTimin
gOfRevenueFromContracts
WithCustomers

text

Opis presoj in sprememb presoj, Opis presoj in sprememb presoj, ki bistveno vplivajo na razkritje: MSRP 15, 123. člen
ki bistveno vplivajo na določitev določitev zneska in časa prihodkov iz pogodb s kupci.
zneska in časa prihodkov iz
[glej: Prihodki iz pogodb s kupci]
pogodb s kupci

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMa
deByManagementInApplyin
gAggregationCriteriaForOpera
tingSegments

text

Opis presoj poslovodstva pri
Opis presoj poslovodstva pri uporabi kriterijev združe razkritje: MSRP 8, 22.(aa) člen
uporabi kriterijev združevanja za vanja za poslovne odseke. [glej: Poslovni odseki [mem
poslovne odseke
ber]]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMightMa
gnifyOrMitigateEffectOfChan
gesInUnobservableInputsOn
FairValueMeasurementLiabili
ties

SL

ifrs-full

L 429/166

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis presoj pri določanju zneska
stroškov, povezanih s
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci

Opis presoj pri določanju zneska stroškov, povezanih s razkritje: MSRP 15, 127.(a)
pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, člen
pripoznana na podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo
ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

ifrs-full

DescriptionOfJustificationFo
rUsingGrowthRateThatExceed
sLongtermAverageGrowthRate

text

Opis utemeljitve za uporabo
stopnje rasti, ki presega
dolgoročno povprečno stopnjo
rasti

Opis utemeljitve za uporabo stopnje rasti pri ekstrapoli razkritje: MRS 36, 134.(d)(iv)
ranju projekcij denarnih tokov, ki presega dolgoročno člen
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]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBa
sedCashFlowProjections

text

Opis ključnih predpostavk, na
podlagi katerih je poslovodstvo
oblikovalo projekcije denarnih
tokov

Opis ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslo razkritje: MRS 36, 134.(d)(i)
vodstvo oblikovalo projekcije denarnih tokov za obdobje, člen, razkritje: MRS 36, 135.(c)
ki ga zajemajo zadnji predračuni/napovedi za denar člen
ustvarjajočo enoto (skupino enot). Ključne predpostavke
so tiste, na katere je nadomestljiva vrednost enote (sku
pine enot) najbolj občutljiva. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBa
sedDeterminationOfFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Opis ključnih predpostavk, na
podlagi katerih je poslovodstvo
določilo pošteno vrednost,
zmanjšano za stroške odtujitve

Opis ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslo razkritje: MRS 36, 134.(e)(i)
vodstvo določilo pošteno vrednost, zmanjšano za stroške člen, razkritje:
odtujitve za denar ustvarjajočo enoto (skupino enot). MRS 36, 130.(f)(iii) člen
Ključne predpostavke so tiste, na katere je nadomestljiva
vrednost enote (skupine enot) najbolj občutljiva. [glej:
Denar ustvarjajoče enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLevelOfFairVa
lueHierarchyWithinWhichFair
ValueMeasurementIsCategori
sed

text

Opis ravni hierarhije poštene
vrednosti, na katero je
razvrščeno merjenje poštene
vrednosti

Opis ravni hierarhije poštene vrednosti, znotraj katere je v razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiA)
celoti razvrščeno merjenje poštene vrednosti (brez upošte člen, razkritje:
vanja zmožnosti opazovanja ‚stroškov odtujitve‘) a denar MRS 36, 130.(f)(i) člen
ustvarjajočo enoto (skupino enot). [glej: Denar ustvarja
joče enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOf
MethodsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

text

Opis omejitev metod,
Opis omejitev metod, uporabljenih pri pripravi analize razkritje: MRS 19, 145.(b) člen
uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za pomembne aktuarske predpostavke. [glej:
občutljivosti za aktuarske
Aktuarske predpostavke [member]]
predpostavke

L 429/167

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfJudgementsMa
deInDeterminingAmountOf
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstične postavke izkaza
vseobsegajočega donosa, v kateri
sta pripoznana dobiček ali
izguba zaradi ponovnega
merjenja deleža v lastniškem
kapitalu na pošteno vrednost

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, v razkritje: MSRP 3, B64.(p)(ii)
kateri sta pripoznana dobiček ali izguba zaradi ponovnega člen
merjenja deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja,
ki ga je prevzemnik posedoval pred poslovno združitvijo,
na pošteno vrednost. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesReclassificatio
nAdjustments

text

Opis vrstične postavke izkaza
vseobsegajočega donosa, ki
vključuje prilagoditve zaradi
prerazvrstitev

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(v)
vključuje prilagoditve zaradi prerazvrstitev. Prilagoditve člen
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.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

text

Opis vrstične postavke izkaza
vseobsegajočega donosa, ki
vključuje pripoznano
neučinkovitost varovanja

Opis vrstične postavke izkaza vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(ii)
vključuje pripoznano neučinkovitost varovanja pred člen, razkritje:
tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovi MSRP 7, 24.C(b)(iii) člen
tosti varovanja]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgedItem

text

Opis vrstične postavke izkaza
Opis vrstične postavke izkaza finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(iii)
finančnega položaja, ki vključuje vključuje pred tveganjem varovano postavko. [glej: Pred člen
varovano postavko
tveganjem varovane postavke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgingInstrument

text

Opis vrstične postavke izkaza finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 7, 24.A(b) člen
Opis vrstične postavke izkaza
finančnega položaja, ki vključuje vključuje instrument za varovanje pred tveganjem. [glej:
instrument za varovanje pred
Instrumenti za varovanje pred tveganjem [member]]
tveganjem

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAc
quisitionRelatedCostsRecogni
sedAsExpenseForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

text

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 prevzema
obveznosti v poslovni združitvi

Opis vrstičnih postavk v izkazu vseobsegajočega donosa razkritje: MSRP 3, B64.(m)
za zneske stroškov v zvezi s prevzemom, pripoznanih kot člen
odhodek, za transakcije, ki so bile pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih
združitvah. [glej: poslovne združitve [member]; Stroški v
zvezi s prevzemom, pripoznani kot odhodek, za transak
cijo, ki je bila pripoznana ločeno od pridobitve sredstev in
prevzema obveznosti v poslovni združitvi]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveInco
meInWhichGainOrLossAsRe
sultOfRemeasuringToFairVa
lueEquityInterestIsRecognised

SL

ifrs-full

L 429/168

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstičnih postavk v računovodskih izkazih, v katere razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iii)
so vključeni zneski, pripoznani za transakcije, ki so bile člen
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]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementAs
sets

text

Opis vrstičnih postavk v drugem
vseobsegajočem donosu, v
katerih so pripoznani dobički
(izgube), merjenje po pošteni
vrednosti, sredstva

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube) v člen
obdobju za sredstva, merjena po pošteni vrednosti. [glej:
Po pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Opis vrstičnih postavk v drugem
vseobsegajočem donosu, v
katerih so pripoznani dobički
(izgube), merjenje po pošteni
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube) v člen
obdobju za lastne kapitalske instrumente podjetja,
merjene po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja [mem
ber]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementLiabi
lities

Opis vrstičnih postavk v drugem
vseobsegajočem donosu, v
katerih so pripoznani dobički
(izgube), merjenje po pošteni
vrednosti, obveznosti

Opis vrstične postavke ali postavk v drugem vseobsega razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
jočem donosu, v katerih so pripoznani dobički (izgube) v člen
obdobju za obveznosti, merjene po pošteni vrednosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossInWhichGainLossOn
CessationOfConsolidationOf
SubsidiariesIsRecognised

Opis vrstične postavke ali
postavk v poslovnem izidu, v
katerih je pripoznan dobiček
(izguba) iz prenehanja
konsolidiranja odvisnih podjetij

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]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentAssets

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 razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za sred člen
stva, merjena po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]]
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Opis vrstičnih postavk v
računovodskih izkazih za
zneske, pripoznane za
transakcijo, ki je bila pripoznana
ločeno od pridobitve sredstev in
prevzema obveznosti v poslovni
združitvi

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfLineItemsInFi
text
nancialStatementsForAmount
sRecognisedForTransactionRe
cognisedSeparatelyFromAcqui
sitionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nation

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za lastne člen
kapitalske instrumente podjetja, merjene po pošteni vred
nosti. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih so
pripoznani dobički (izgube),
merjenje po pošteni vrednosti,
obveznosti

Opis vrstične postavke ali postavk v poslovnem izidu, v razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
katerih so pripoznani dobički (izgube) v obdobju za člen
obveznosti, merjene po pošteni vrednosti. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnreali
sedGainsOrLossesForAssets
HeldAtEndOfPeriodAreReco
gnisedFairValueMeasurement

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih so
pripoznani dobički (izgube), ki
jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za sredstva v
posesti na koncu obdobja,
merjenje po pošteni vrednosti

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 nerealizi
ranih dobičkov (izgub) v zvezi s tistimi sredstvi, ki so v
posesti na koncu obdobja. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnreali
sedGainsOrLossesForEntity
sOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih so
pripoznani dobički (izgube), ki
jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za lastne
kapitalske instrumente podjetja v
posesti na koncu obdobja,
merjenje po pošteni vrednosti

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 instrumente
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]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnreali
sedGainsOrLossesForLiabilities
HeldAtEndOfPeriodAreReco
gnisedFairValueMeasurement

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih so
pripoznani dobički (izgube), ki
jih je mogoče pripisati
spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub za obveznosti
v posesti na koncu obdobja,
merjenje po pošteni vrednosti

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]]

18.12.2020

Opis vrstičnih postavk v
poslovnem izidu, v katerih so
pripoznani dobički (izgube),
merjenje po pošteni vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja
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DescriptionOfLineItemsInProfi text
tOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

SL

ifrs-full
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atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstične postavke ali
postavk v izkazu
vseobsegajočega donosa, v
katerih so vštete izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu

Opis vrstične postavke ali postavk v izkazu vseobsegajo razkritje: MRS 36, 126.(a) člen
čega donosa, v katerih so vštete izgube zaradi oslabitve,
pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Izguba zaradi osla
bitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfComprehensiveInco
meInWhichImpairmentLosse
sRecognisedInProfitOrLossAre
Reversed

text

Opis vrstične postavke ali
postavk v izkazu
vseobsegajočega donosa, v
katerih so razveljavljene izgube
zaradi oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu

Opis vrstične postavke ali postavk v izkazu vseobsegajo razkritje: MRS 36, 126.(b) člen
čega donosa, v katerih so razveljavljene izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Izguba
zaradi oslabitve (razveljavitev izgube zaradi oslabitve),
pripoznana v poslovnem izidu]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositio
nInWhichAssetsAndLiabilitie
sRecognisedInRelationToStruc
turedEntitiesAreRecognised

text

Opis vrstičnih postavk v izkazu Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, v razkritje: MSRP 12, 29.(b) člen
finančnega položaja, v katerih so katerih so pripoznana sredstva in obveznosti v zvezi s
strukturiranimi podjetji.
pripoznana sredstva in
obveznosti v zvezi s
strukturiranimi podjetji

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionW
hichIncludeLeaseLiabilities

text

Opis vrstičnih postavk v izkazu
finančnega položaja, ki
vključujejo obveznosti iz
najemov

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionW
hichIncludeRightofuseAssets

text

Opis vrstičnih postavk v izkazu Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 16, 47.(a)(ii)
finančnega položaja, ki
vključujejo sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe. člen
vključujejo sredstva, ki
[glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]
predstavljajo pravico do uporabe

ifrs-full

DescriptionOfLinkBetween
ReimbursementRightAndRela
tedObligation

text

Opis povezave med pravico do
povračila in povezano obvezo

Opis povezave med pravico do povračila in z njo pove razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
zano obvezo. [glej: Pravice do povračila, po pošteni vred
nosti]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssump
text
tionsMadeConcerningFutureE
ventsContingentLiabilitiesInBu
sinessCombination

Opis glavnih predpostavk v
zvezi s prihodnjimi dogodki,
pogojne obveznosti v poslovni
združitvi

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]]

Opis vrstičnih postavk v izkazu finančnega položaja, ki razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen
vključujejo obveznosti iz najemov. [glej: Obveznosti iz
najemov]
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sRecognisedInProfitOrLossA
reIncluded
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atributi
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Sklic

DescriptionOfMajorAssump
tionsMadeConcerningFutureE
ventsOtherProvisions

text

Opis glavnih predpostavk v
zvezi s prihodnjimi dogodki,
druge rezervacije

Opis glavnih predpostavk v zvezi s prihodnjimi dogodki, razkritje: MRS 37, 85.(b) člen
ki lahko vplivajo na znesek, potreben za poravnavo rezer
vacije. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

DescriptionOfManagement
sApproachToDeterminingVa
luesAssignedToKeyAssump
tions

text

Opis pristopa poslovodstva k
določanju vrednosti, pripisanih
ključnim predpostavkam

Opis, na kakšen način poslovodstvo določa vrednost (ali
vrednosti), pripisano ključnim predpostavkam, ali te vred
nosti 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 vrednost enote (skupine
enot) najbolj občutljiva;

ifrs-full

DescriptionOfManagingLiqui
dityRisk

text block

Razkritje, kako podjetje
obvladuje likvidnostno tveganje
[text block]

Razkritje, kako podjetje obvladuje likvidnostno tveganje. razkritje: MSRP 7, 39.(c) člen
[glej: Likvidnostno tveganje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaterialReconci
lingItems

text

Opis pomembnih usklajevalnih
postavk

Opis pomembnih usklajevalnih postavk. [glej: Pomembne razkritje: MSRP 8, 28. člen
usklajevalne postavke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTer
mOfOptionsGrantedForShare
basedPaymentArrangement

text

Opis najdaljšega trajanja
podeljenih opcij za dogovor za
plačilo na podlagi delnic

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 dogo
vorov za plačilo na podlagi delnic lahko te informacije
združijo. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBa
sisForNoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAcqui
sitionDate

text

Opis podlage za merjenje
neobvladujočega deleža v
prevzetem podjetju na datum
prevzema

Opis podlage za merjenje neobvladujočega deleža v prev razkritje: MSRP 3, B64.(o)(i)
zetem podjetju, pripoznanega na datum prevzema za člen
poslovne združitve, v katerih ima prevzemnik na datum
prevzema manj kot 100 % lastniških deležev v prevzetem
podjetju. [glej: poslovne združitve [member]; Neobvladu
joči delež v prevzetem podjetju na datum prevzema]

SL

ifrs-full
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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]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDif text
ferencesForFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

Opis razlik pri merjenju za
finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

Opis kakršnih koli razlik pri merjenju za finančne obvez razkritje: MSRP 7, B42. člen
nosti, ki se pobotajo ali so predmet izvršljivega splošnega
dogovora o vzajemnem pobotanju ali podobnega dogo
vora. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle
mentForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Opis metode poravnave za
dogovor za plačilo na podlagi
delnic

Opis metode poravnave (na primer v denarju ali lastni razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
škem kapitalu) za vrsto dogovora 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 informacije združijo. [glej: Dogo
vori za plačilo na podlagi delnic [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodologyU
sedToDetermineWhetherPre
sentingEffectsOfChangesInLia
bilitysCreditRiskInOtherCom
prehensiveIncomeWouldCrea
teOrEnlargeAccountingMi
smatchInProfitOrLoss

text

Opis metodologije ali
metodologij, ki se uporabljajo za
ugotavljanje, ali bi izkazovanje
učinkov sprememb 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 kredit
nega tveganja finančne obveznosti v drugem vseobsega
jočem donosu povzročilo ali povečalo računovodsko
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 instrumentov, merjenih
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, katerih vred
nost se je spremenila zaradi sprememb kreditnega
tveganja obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member];
Finančni instrumenti, razred [member]; Drugi vseobsega
joči donos]
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Opis razlik pri merjenju za
finančna sredstva, ki so predmet
izravnave, izvršljivega splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov
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ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisToChangesInRi
skExposuresThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17

Opis metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi razkritje: MSRP 17, 128.(b)
Opis metod in predpostavk,
uporabljenih pri pripravi analize analize občutljivosti na spremembe izpostavljenosti tvega člen – začetek veljavnosti
občutljivosti na spremembe
nju, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17. 1.1.2021
izpostavljenosti tveganju, ki
izhajajo iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo text
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementAssets

Opis metod za razvijanje in
potrjevanje neopazovanih
vložkov, uporabljenih pri
merjenju poštene vrednosti,
sredstva

Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e)
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
sredstev.
člen

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo text
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

Opis metod za razvijanje in
potrjevanje neopazovanih
vložkov, uporabljenih pri
merjenju poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e)
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Lastni člen
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo text
DevelopAndSubstantiateUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

Opis metod za razvijanje in
potrjevanje neopazovanih
vložkov, uporabljenih pri
merjenju poštene vrednosti,
obveznosti

Opis metod za razvijanje in potrjevanje neopazovanih primer: MSRP 13, IE65.(e)
vložkov, uporabljenih pri merjenju poštene vrednosti člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
obveznosti.
člen

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureContractsWithinSco
peOfIFRS17AndProcessesForE
stimatingInputsToThoseMet
hods

Opis metod, uporabljenih za
Opis metod, uporabljenih za merjenje pogodb iz področja razkritje: MSRP 17, 117.(a)
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, in postopkov za ocenjevanje vhodnih člen – začetek veljavnosti
uporabe MSRP 17, in postopkov podatkov za te metode.
1.1.2021
za ocenjevanje vhodnih
podatkov za te metode

text

18.12.2020

Opis metod in predpostavk,
Opis metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi razkritje: MRS 19, 145.(b) člen
uporabljenih pri pripravi analize analize občutljivosti za pomembne aktuarske pred
postavke. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]
občutljivosti za aktuarske
predpostavke

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

SL

ifrs-full
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Opis metod za merjenje poštene
vrednosti nedenarnih sredstev,
prijavljenih za razdelitev
lastnikom, preden so bili
računovodski izkazi odobreni za
objavo

Opis metod za merjenje poštene vrednosti nedenarnih razkritje: OPMSRP 17, 17.(c)
sredstev, ki so bila prijavljena za razdelitev kot dividende, člen
če je datum prijave po koncu poročevalskega obdobja,
toda preden so računovodski izkazi odobreni za objavo.
[glej: Nedenarna sredstva, prijavljena za razdelitev lastni
kom, preden so bili računovodski izkazi odobreni za
objavo]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17

text

Opis metod, uporabljenih za
merjenje tveganj, ki izhajajo iz
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

Opis metod, uporabljenih za merjenje tveganj, ki izhajajo razkritje: MSRP 17, 124.(b)
iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
RecogniseRevenueFromCon
tractsWithCustomers

text

Opis metod za pripoznavanje
prihodkov iz pogodb s kupci

Opis metod, ki se uporabljajo za pripoznavanje prihodkov razkritje: MSRP 15, 124.(a)
iz pogodb s kupci. [glej: Prihodki iz pogodb s kupci]
člen

ifrs-full

DescriptionOfMethodToReco
gniseInsuranceAcquisition
CashFlowsWhenUsingPremiu
mAllocationApproach

text

Opis metode za pripoznanje
denarnih tokov iz naslova
sklepalnih stroškov pri uporabi
pristopa razporejanja premij

Opis metode, ki jo je izbralo podjetje, ki uporablja pristop razkritje:
razporejanja premij, za pripoznanje denarnih tokov iz MSRP 17, 97.(c) člen – začetek
naslova sklepalnih stroškov ob uporabi 59.(a) člena veljavnosti 1.1.2021
MSRP 17. Pristop razporejanja premij je pristop, opisan
v 53.–59. členu MSRP 17, ki poenostavlja merjenje
obveznosti za preostalo kritje skupine zavarovalnih
pogodb. [glej: Povečanje (zmanjšanje) zaradi denarnih
tokov iz naslova sklepalnih stroškov, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn
dAssumptionsMadeToIncorpo
rateEffectsOfExpectedEarlyE
xerciseShareOptionsGranted

text

Opis uporabljene metode in
predpostavk za vključitev
učinkov pričakovane predčasne
uveljavitve, podeljene delniške
opcije

Opis uporabljene metode in predpostavk za vključitev razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
učinkov predčasne uveljavitve podeljenih delniških opcij.

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedTo
DetermineAmortisationOfAs
setsRecognisedFromCostsTo
ObtainOrFulfilContractsWith
Customers

text

Opis metode za določanje
amortizacije sredstev,
pripoznanih iz stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb s kupci

Opis metode za določanje amortizacije sredstev, pripo razkritje: MSRP 15, 127.(b)
znanih iz stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnit člen
vijo pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci]

L 429/175
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DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAccountin
gErrorsInPriorPeriodsEstimate

text block

Opis narave računovodskih
Opis narave računovodskih napak v prejšnjih obdobjih. razkritje: MRS 8, 49.(a) člen
napak v prejšnjih obdobjih [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfAnyMeasurementPe
riodAdjustmentsRecognised
ForParticularAssetsLiabilities
NoncontrollingInterestsOrI
temsOfConsideration

text

Opis narave prilagoditev
obdobja merjenja, pripoznanih
za določena sredstva,
obveznosti, neobvladujoče
deleže ali postavke nadomestila

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInAccountin
gEstimate

text block

Opis narave spremembe
Opis narave sprememb računovodskih ocen, ki imajo razkritje: MRS 8, 39. člen
računovodske ocene [text block] učinke v tekočem obdobju ali bodo po pričakovanjih
imele učinke v prihodnjih obdobjih.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInEstimateDu
ringFinalInterimPeriod

text

Opis narave in zneska
spremembe ocene v zadnjem
medletnem obdobju

Opis narave in zneska spremembe ocene zneska, sporo razkritje: MRS 34, 26. člen
čenega v medletnem obdobju, ki je bistveno spremenjen v
zadnjem medletnem obdobju poslovnega leta.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndCar
ryingAmountOfAssetsObtai
ned

text

Opis narave sredstev,
pridobljenih s
priposestvovanjem zavarovanja s
premoženjem ali z unovčitvijo
drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti

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 z zasegom
zavarovanja s premoženjem ali z unovčitvijo drugih
elementov za izboljšanje kreditne kakovosti; Finančna
sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffec
tOfAnyAsymmetricalAlloca
tionsToReportableSegments

text

Opis narave in učinka
Opis narave in učinka morebitnih asimetričnih razpore razkritje: MSRP 8, 27.(f) člen
morebitnih asimetričnih
ditev v odseke, o katerih se poroča. Podjetje lahko na
razporeditev v odseke, o katerih primer razporedi stroške amortizacije na odsek, ne da bi
na ta odsek razporedil povezana amortizacijska sredstva.
se poroča
[glej: Odseki, o katerih se poroča [member]]

SL

ifrs-full
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Opis narave prilagoditev obdobja merjenja, pripoznanih razkritje: MSRP 3, B67.(a)(iii)
za določena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže člen
ali postavke nadomestila, za katere je začetno obračuna
vanje poslovne združitve nepopolno. [glej: Neobvladujoči
deleži; Prilagoditve obdobja merjenja, pripoznane za dolo
čena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže ali
postavke nadomestila; poslovne združitve [member]]
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Opis narave in obsega državnih podpor za kmetijsko razkritje: MRS 41, 57.(a) člen
dejavnost, pripoznanih v računovodskih izkazih. [glej:
Država [member]; Državne podpore]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
text
tentOfGovernmentGrantsReco
gnisedInFinancialStatements

Opis narave in obsega državnih
podpor, pripoznanih v
računovodskih izkazih

Opis narave in obsega državnih podpor, pripoznanih v razkritje: MRS 20, 39.(b) člen
računovodskih izkazih. [glej: Državne podpore]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

text

Opis narave in obsega cenovno
reguliranih dejavnosti

Opis narave in obsega cenovno reguliranih dejavnosti. razkritje: MSRP 14, 30.(a) člen
[glej: Cenovno regulirane dejavnosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestriction
sOnTransferOfFundsToParent

text

Opis narave in obsega
pomembnih omejitev za
prenašanje finančnih virov v
podjetje

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, 19D.(a)
zahtev) glede zmožnosti drugih podjetij za prenos finan člen
čnih virov v poročajoče podjetje v obliki dividend v
denarju ali vračila posojil ali predujmov.

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndEx
tentToWhichProtectiveRight
sOfNoncontrollingIntere
stsCanSignificantlyRestrictEnti
tysAbilityToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOfGroup

Opis narave in obsega, v
katerem lahko pravice do zaščite
neobvladujočih deležev bistveno
omejijo zmožnost podjetja za
dostopanje do sredstev ali
njihovo uporabo in poravnavo
obveznosti skupine

Opis narave in obsega, v katerem lahko pravice do zaščite razkritje: MSRP 12, 13.(b) člen
neobvladujočih deležev bistveno omejijo zmožnost
podjetja za dostopanje do sredstev ali njihovo uporabo
in poravnavo obveznosti skupine (na primer, kadar
mora obvladujoče podjetje pred poravnavo svojih obvez
nosti 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]]

L 429/177

Opis narave in obsega državnih
podpor za kmetijsko dejavnost,
pripoznanih v računovodskih
izkazih

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfNatureAndEx
text
tentOfGovernmentGrantsForA
griculturalActivityRecognise
dInFinancialStatements

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis narave in finančnega učinka poslovnih združitev po razkritje: MSRP 3, 59.(b) člen
koncu poročevalskega obdobja, vendar preden so računo
vodski izkazi odobreni za objavo. [glej: poslovne zdru
žitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinan text
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

Opis narave in finančnega
učinka poslovnih združitev v
obdobju

Opis narave in finančnega učinka poslovnih združitev v razkritje: MSRP 3, 59.(a) člen
tekočem poročevalskem obdobju. [glej: poslovne zdru
žitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

text

Opis narave in namena rezerv v Opis narave in namena rezerv v lastniškem kapitalu. [glej: razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
lastniškem kapitalu
Druge rezerve]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

text

Opis narave dejavnosti bioloških Opis narave dejavnosti, ki vključujejo biološka sredstva. razkritje: MRS 41, 46.(a) člen
[glej: Biološka sredstva]
sredstev

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssets
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Opis narave sredstev z znatnim
tveganjem pomembnih
prilagoditev v naslednjem
poslovnem letu

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.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefit
sProvidedByPlan

text

Opis narave zaslužkov, ki jih
zagotavlja program

Opis narave zaslužkov iz programa z določenimi zaslužki razkritje: MRS 19, 139.(a)(i)
(na primer programi z določenimi zaslužki na podlagi člen
zadnjih plač ali program na podlagi prispevkov z
jamstvom). [glej: Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
geInAccountingPolicy

text

Opis narave spremembe
računovodske usmeritve

Opis narave spremembe računovodske usmeritve, pove razkritje: MRS 8, 28.(c) člen
zane z začetkom uporabe enega od MSRP. [glej: MSRP
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
gesFromPriorPeriodsInMeasu
rementMethodsUsedToDeter
mineReportedSegmentProfi
tOrLossAndEffectOfThoseC
hangesOnMeasureOfSegment
ProfitOrLoss

text

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

Opis narave sprememb iz predhodnih obdobij v metodah razkritje: MSRP 8, 27.(e) člen
merjenja, ki se uporabljajo za določanje poslovnega izida
odseka, o katerem se poroča, ter morebitnega učinka teh
sprememb na meritev poslovnega izida odseka. [glej:
Odseki, o katerih se poroča [member]]

18.12.2020

Opis narave in finančnega
učinka poslovnih združitev po
poročevalskem obdobju, preden
so računovodski izkazi odobreni
za objavo

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfNatureAndFinan text
cialEffectOfBusinessCombina
tionsAfterReportingPeriodBe
foreStatementsAuthorisedFo
rIssue

SL

ifrs-full

L 429/178

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text

Opis narave razreda sredstev, ki
se meri po pošteni vrednosti

Opis narave razreda sredstev, ki se meri po pošteni vred primer: MSRP 13, IE64.(a)
nosti, vključno z značilnostmi merjenih postavk, ki se člen, primer: MSRP 13, 92.
upoštevajo pri določanju relevantnih vložkov. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fEntitysOwnEquityInstrument
sMeasuredAtFairValue

text

Opis narave razreda lastnih
kapitalskih instrumentov, ki se
meri po pošteni vrednosti

Opis narave razreda lastnih kapitalskih instrumentov primer: MSRP 13, IE64.(a)
podjetja, ki se meri po pošteni vrednosti, vključno z člen, primer: MSRP 13, 92.
značilnostmi merjenih postavk, ki se upoštevajo pri dolo člen
čanju relevantnih vložkov. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfLiabilitiesMeasuredAtFair
Value

text

Opis narave razreda obveznosti,
ki se meri po pošteni vrednosti

Opis narave razreda obveznosti, ki se meri po pošteni primer: MSRP 13, IE64.(a)
vrednosti, vključno z značilnostmi merjenih postavk, ki člen, primer: MSRP 13, 92.
se upoštevajo pri določanju relevantnih vložkov. [glej: člen
Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContin
gentAssets

text

Opis narave pogojnih sredstev

Opis narave možnih sredstev, ki izhajajo iz preteklih razkritje: MRS 37, 89. člen
dogodkov in katerih obstoj se bo potrdil samo s pojavom
ali odsotnostjo enega ali več negotovih prihodnjih dogod
kov, na katere podjetje ne more v celoti vplivati.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCoun
terparty

text

Opis narave nasprotne stranke

Opis narave stranke v transakciji, ki ni podjetje.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsAsset
sAndEntitysAssets

text

Opis narave razlik med
meritvami sredstev odsekov, o
katerih se poroča, in sredstev
podjetja

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]]

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

primer:
MSRP 7, IG23.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/179

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis narave razlik med
meritvami obveznosti odsekov,
o katerih se poroča, in
obveznosti podjetja

Opis narave razlik med meritvami obveznosti odsekov, o razkritje: MSRP 8, 27.(d) člen
katerih se poroča, in obveznosti podjetja. Te razlike lahko
vključujejo računovodske usmeritve in politike za razpo
rejanje skupno uporabljanih obveznosti, ki so potrebne za
razumevanje informacij odseka, o katerem se poroča.
[glej: Odseki, o katerih se poroča [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsProfit
sOrLossesAndEntitysProfitOr
LossBeforeIncomeTaxExpen
seOrIncomeAndDiscontinue
dOperations

text

Opis narave med meritvami
poslovnih izidov odsekov, o
katerih se poroča, in poslovnim
izidom podjetja pred
upoštevanjem odhodka ali
prihodka od davka iz dobička in
ustavljenega poslovanja

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 informacij
odseka, o katerem se poroča. [glej: Ustavljeno poslovanje
[member]; Odseki, o katerih se poroča [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sOperationsAndPrincipalActi
vities

text

Opis narave poslovanja in
glavnih dejavnosti podjetja

Opis narave poslovanja in glavnih dejavnosti podjetja.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithAssociate

text

Opis narave razmerja podjetja s
pridruženim podjetjem

Opis narave razmerja podjetja s pridruženim podjetjem razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii)
(na primer opis narave dejavnosti pridruženega podjetja člen
in ali so te strateškega pomena za dejavnosti podjetja).
[glej: Pridružena podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithJointOpera
tion

text

Opis narave razmerja podjetja s
skupno dejavnostjo

Opis narave razmerja podjetja s skupno dejavnostjo (na razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii)
primer opis narave skupne dejavnosti in ali je ta strate člen
škega pomena za dejavnosti podjetja). [glej: Skupne dejav
nosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithJointVenture

text

Opis narave razmerja podjetja s
skupnim podvigom

Opis narave razmerja podjetja s skupnim podvigom (na razkritje: MSRP 12, 21.(a)(ii)
primer opis narave dejavnosti skupnega podviga in ali so člen
te strateškega pomena za dejavnosti podjetja). [glej:
Skupni podvigi [member]]

razkritje: MRS 1, 138.(b) člen

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsLiabili
tiesAndEntitysLiabilities

SL

ifrs-full

L 429/180

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfNatureOfFinan
cialStatements

text

Opis narave računovodskih
izkazov

Opis narave računovodskih izkazov (na primer, ali gre za razkritje: MRS 1, 51.(b) člen,
računovodske izkaze posameznega podjetja ali skupine razkritje: MRS 27, 16.(a) člen,
podjetij).
razkritje: MRS 27, 17.(a) člen

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntityHasPro
misedToTransfer

text

Opis narave blaga in storitev, ki Opis narave blaga in storitev, ki jih je podjetje obljubilo razkritje: MSRP 15, 119.(c)
jih je podjetje obljubilo prenesti prenesti kupcem.
člen

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfImpen
dingChangeInAccountingPo
licy

text

Opis narave prihajajoče
spremembe računovodske
usmeritve

Opis narave prihajajoče spremembe ali sprememb raču primer: MRS 8, 31.(b) člen
novodske usmeritve zaradi novega MSRP, ki je bil izdan,
vendar še ni začel veljati.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivi
dualAsset

text

Opis narave posameznega
sredstva

Opis narave posameznega sredstva, za katerega je v razkritje: MRS 36, 130.(c)(i)
obdobju pripoznana ali razveljavljena pomembna izguba člen
zaradi oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIntere
stInFunds

text

Opis narave deleža v skladih

Opis narave deležev podjetja v skladih za razgradnjo, razkritje: OPMSRP 5, 11. člen
obnovo in ponovno oživljanje okolja.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili
tiesConnectedWithInsuranceT
hatAreNotLiabilitiesArising
FromContractsWithinScopeO
fIFRS4

text

Opis narave obveznosti,
povezanih z zavarovanjem, ki
niso obveznosti iz naslova
pogodb iz področja uporabe
MSRP 4

Opis narave obveznosti, povezanih z zavarovanjem, ki razkritje:
niso obveznosti iz naslova pogodb iz področja uporabe MSRP 4, 39.C(a) člen – datum
MSRP 4.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

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.

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfMai
nAdjustmentsThatWouldMake
HistoricalSummariesOrCompa
rativeInformationPresentedI
nAccordanceWithPreviousGA
APComplyWithIFRSs

Opis narave glavnih prilagoditev,
zaradi katerih bi bili povzetki
preteklih podatkov ali
primerjalne informacije,
predstavljeni v skladu s
prejšnjimi GAAP, skladni z
MSRP

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: Prejšnja GAAP [member]; MSRP [member]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/181

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis narave potrebnih
prilagoditev za zagotovitev
primerjalnih informacij

Opis, kadar prerazvrstitev primerljivih zneskov ni izved razkritje: MRS 1, 42.(b) člen
ljiva, narave prilagoditev, do katerih bi prišlo, če bi se
zneski prerazvrstili.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNonad
justingEventAfterReportingPe
riod

text

Opis narave nepopravljalnega
dogodka po poročevalskem
obdobju

Opis narave nepopravljalnega dogodka po poročevalskem razkritje: MRS 10, 21.(a) člen
obdobju. [glej: Nepopravljalni dogodki po poročevalskem
obdobju [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNon
text
cashAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFi
nancialStatementsAuthorised
ForIssue

Opis narave nedenarnih sredstev
v posesti za razdelitev lastnikom,
prijavljenih, preden so bili
računovodski izkazi odobreni za
objavo

Opis narave nedenarnih sredstev, ki so bila prijavljena za razkritje: OPMSRP 17, 17.(a)
razdelitev kot dividende, če je datum prijave po koncu člen
poročevalskega obdobja, toda preden so računovodski
izkazi odobreni za objavo.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

text

Opis narave obveze, pogojne
obveznosti

Opis narave obveze za pogojne obveznosti. [glej: Pogojne razkritje: MRS 37, 86. člen
obveznosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilitiesInBu
sinessCombination

text

Opis narave obveze, pogojne
obveznosti v poslovni združitvi

Opis narave obveze za pogojne obveznosti, pripoznane v razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
poslovne združitve [member]]
razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i)
člen

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionOtherProvisions

text

Opis narave obveze, druge
rezervacije

Opis narave obveze za druge rezervacije. [glej: Druge razkritje: MRS 37, 85.(a) člen
rezervacije]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclas text
sificationOrChangesInPresenta
tion

Opis narave prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve

Opis narave prerazvrstitev ali sprememb predstavitve.

razkritje: MRS 1, 41.(a) člen

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegula
toryRatesettingProcess

Opis narave postopka
regulativnega določanja cen

Opis narave postopka regulativnega določanja cen.

razkritje: MSRP 14, 30.(a) člen

text

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfNatureOfNeces
saryAdjustmentToProvide
ComparativeInformation

SL

ifrs-full

L 429/182

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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 izha
jajo iz prenosa, glede uporabe prenesenih sredstev s strani
poročajočega podjetja. [glej: Prenesena finančna sredstva,
za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno [mem
ber]; Finančna sredstva]

text

Opis bistvenih presoj in
predpostavk pri določitvi, da
podjetje obvladuje drugo
podjetje, čeprav ima manj kot
polovico glasovalnih pravic

Opis bistvenih presoj in predpostavk, ki jih podjetje primer: MSRP 12, 9.(b) člen
sprejme, ko določi, da obvladuje drugo podjetje, čeprav
ima manj kot polovico glasovalnih pravic.

DescriptionOfNatureOfRi
sksBeingHedged

text

Opis narave tveganj, pred
katerimi se varuje

Opis narave tveganj, pred katerimi se varuje.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

text

Opis narave prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve

Opis narave prostovoljne spremembe računovodske razkritje: MRS 8, 29.(a) člen
usmeritve.

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSa
leWhichWereSoldOrReclassi
fied

text

Opis nekratkoročnega sredstva
ali skupine za odtujitev v posesti
za prodajo, ki sta bila prodana
ali prerazvrščena

Opis nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, ki so razkritje: MSRP 5, 41.(a) člen
bili razvrščeni kot v posesti za prodajo ali prodani. [glej:
Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrš
čene kot v posesti za prodajo; Skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancial
MeasuresOrEstimatesOfBiolo
gicalAssets

text

Opis nefinančnih ukrepov ali
ocen fizičnih količin bioloških
sredstev in izložka kmetijskega
pridelka

Opis nefinančnih ukrepov ali ocen fizičnih količin biolo razkritje: MRS 41, 46.(b) člen
ških sredstev in izložka kmetijskega pridelka. [glej:
Biološka sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisk

text

Opis ciljev, usmeritev in
postopkov za obvladovanje
tveganja

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

text
DescriptionOfNatureOfRela
tionshipBetweenTransferredFi
nancialAssetsThatAreNotDere
cognisedInTheirEntiretyAndAs
sociatedLiabilities

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRela
tionshipWithSubsidiaryWhere
ParentHasDirectlyOrIndirectly
LessThanHalfOfVotingPower

ifrs-full

razkritje:
MSRP 7, 22.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/183

Opis narave razmerja med
prenesenimi finančnimi sredstvi,
za katera pripoznanje ni bilo v
celoti odpravljeno, in
povezanimi obveznostmi

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Opis narave razmerja s povezano stranko. [glej: Povezane razkritje: MRS 24, 18. člen
stranke [member]]

DescriptionOfNatureOfRela
tedPartyRelationship

SL

Opis narave razmerja s
povezano stranko

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis ciljev, usmeritev in postopkov podjetja pri upra
vljanju s tveganji iz naslova zavarovalnih pogodb in
metod, uporabljenih za obvladovanje teh tveganj. [glej:
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

razkritje:
MSRP 4, 39.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

text

Opis ciljev, usmeritev in
postopkov pri upravljanju s
tveganji iz naslova zavarovalnih
pogodb in metod, uporabljenih
za obvladovanje teh tveganj

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Opis ciljev, usmeritev in
Opis ciljev, usmeritev in postopkov, uporabljenih za razkritje: MSRP 17, 124.(b)
postopkov, uporabljenih za
obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz področja člen – začetek veljavnosti
obvladovanje tveganj, ki izhajajo uporabe MSRP 17.
1.1.2021
iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17

ifrs-full

DescriptionOfObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSimi
larObligations

text

Opis obvez glede vračila,
povračila in drugih podobnih
obvez

Opis obvez glede vračila, povračila in drugih podobnih razkritje: MSRP 15, 119.(d)
člen
obvez iz pogodb s kupci.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeSha
reOptionsGranted

X.XX dura
tion

Trajanje opcije, podeljene
delniške opcije

Trajanje opcije pri podeljenih delniških opcijah.

ifrs-full

DescriptionOfOptionPricing
ModelShareOptionsGranted

text

Opis modela za določanje
vrednosti opcij, podeljene
delniške opcije

Opis modela za določanje vrednosti opcij, ki se uporablja razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
za podeljene delniške opcije. [glej: Model za določanje
vrednosti opcij [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccoun
tingPoliciesRelevantToUnder
standingOfFinancialStatements

text block

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

Opis računovodskih usmeritev, ki so relevantne za razu razkritje: MRS 1, 117.(b) člen
mevanje računovodskih izkazov in jih podjetje ne razkrije
ločeno.

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInte
rest

text

Opis pravic, prednosti in
omejitev v zvezi z vrsto deleža v
lastniškem kapitalu s strani
podjetja brez delniškega kapitala

Opis, pravic, prednosti in omejitev, ki so povezane z vrsto razkritje: MRS 1, 80. člen
deleža v lastniškem kapitalu, ki ga zagotovi podjetje brez
delniškega kapitala. [glej: Delniški kapital [member]; Drugi
deleži v lastniškem kapitalu]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInforma
tionUsedToAssessCreditQua
lity

text

Opis drugih informacij,
uporabljenih za ocenjevanje
kreditne kakovosti

Opis informacij, uporabljenih za ocenjevanje kreditne
kakovosti finančnih sredstev s kreditnim tveganjem, ki
niso niti prekoračila zapadlost v plačilo niti niso osla
bljena in jih podjetje ne razkrije ločeno. [glej: Kreditno
tveganje [member]]

razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen

primer:
MSRP 7, IG23.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksArisingFromInsurance
ContractsAndMethodsUsedTo
ManageThoseRisks

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

L 429/184

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis drugih vložkov za model
za določanje vrednosti opcij,
podeljene delniške opcije

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]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherTransac
tionsThatAreCollectivelySigni
ficant

text

Opis drugih transakcij, ki so
združeno pomembne

Opis transakcij z državo, ki obvladuje, skupaj obvladuje razkritje: MRS 24, 26.(b)(ii)
ali ima pomemben vpliv v poročajočem podjetju, in s člen
podjetji, ki jih ta država obvladuje, skupaj obvladuje ali
ima v njih pomemben vpliv, ki so združeno, ne pa posa
mično, pomembne.

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceO
bligationsToArrangeForAnot
herPartyToTransferGoodsOr
Services

text

Opis izvršitvenih obvez v zvezi
z dogovorom, da bo blago ali
storitve prenesla druga stranka

Opis izvršitvenih obvez v zvezi z dogovorom, da bo razkritje: MSRP 15, 119.(c)
blago ali storitve kupcem prenesla druga stranka. [glej: člen
Izvršitvene obveze [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Opis obdobij, ko denarni tokovi Opis obdobij, v katerih bodo denarni tokovi po pričako
vplivajo na poslovni izid
vanjih vplivali na poslovni izid za varovanja denarnih
tokov pred tveganjem. [glej: Varovanja denarnih tokov
pred tveganjem [member]]

razkritje:
MSRP 7, 23.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Opis obdobij, ko naj bi prišlo do Opis obdobij, v katerih bodo za varovanja denarnih tokov
denarnih tokov
pred tveganjem po pričakovanjih nastali denarni tokovi.
[glej: Varovanja denarnih tokov pred tveganjem [mem
ber]]

razkritje:
MSRP 7, 23.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

text

Opis popravkov, omejitev in
poravnav programa

Opis popravkov, omejitev in poravnav programa z dolo razkritje: MRS 19, 139.(c) člen
čenimi zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDi
sposingOfAssetsNotReadily
ConvertibleIntoCashOrForU
singThemInItsOperations

text block

Opis usmeritev za odtujitev ali
uporabo pri poslovanju v zvezi s
sredstvi, pridobljenimi s
priposestvovanjem zavarovanja s
premoženjem ali drugega
elementa za izboljšanje kreditne
kakovosti [text block]

Opis usmeritev za odtujitev ali uporabo pri poslovanju v razkritje: MSRP 7, 38.(b) člen
zvezi s sredstvi, ki jih je podjetje pridobilo s priposestvo
vanjem 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]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
text block
miningContributionOfDefined
BenefitPlansThatShareRisksBet
weenVariousEntities

Opis usmeritve za določanje
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 obvladovanjem.
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]

L 429/185

text
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DescriptionOfOtherInputsTo
OptionsPricingModelShareOp
tionsGranted

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis usmeritve za določanje,
kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov med ravnmi, sredstva

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov sredstev med ravnmi hierarhije poštene vredno
sti. Usmeritev glede časa pripoznavanja prenosov mora
biti enaka pri prenosih na raven in prenosih z ravni.

razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
člen, razkritje: MSRP 13, 95.
člen

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHa
veOccurredEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Opis usmeritve za določanje,
kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov med ravnmi, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov lastnih kapitalskih instrumentov podjetja med
ravnmi hierarhije poštene vrednosti. Usmeritev glede
časa pripoznavanja prenosov mora biti enaka pri prenosih
na raven in prenosih z ravni. [glej: Lastni kapitalski instru
menti podjetja [member]]

razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
člen, razkritje: MSRP 13, 95.
člen

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHa
veOccurredLiabilities

text

Opis usmeritve za določanje,
kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov med ravnmi,
obveznosti

Opis usmeritve za določanje, kdaj se šteje, da je prišlo do
prenosov obveznosti med ravnmi hierarhije poštene vred
nosti. Usmeritev glede časa pripoznavanja prenosov mora
biti enaka pri prenosih na raven in prenosih z ravni.

razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
člen, razkritje: MSRP 13, 95.
člen

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpe
dientsUsedWhenApplyingI
FRS15Retrospectively

text

Opis praktičnih rešitev,
uporabljenih pri uporabi MSRP
15 za nazaj

Opis praktičnih rešitev, ki so se uporabile pri uporabi razkritje: MSRP 15, C6.(a) člen
MSRP 15 za nazaj.

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Opis predstavitvene valute

Opis valute, v kateri so predstavljeni računovodski izkazi. razkritje: MRS 1, 51.(d) člen,
razkritje: MRS 21, 53. člen

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasons
ForBusinessCombination

text

Opis glavnih razlogov za
poslovno združitev

Opis glavnih razlogov za poslovno združitev. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(d) člen
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly text
singChangesInFairValueMeasu
rementsAssets

Opis postopka za analizo
sprememb meritev poštene
vrednosti, sredstva

Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c)
člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
vrednosti sredstev med obdobji.
člen

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHa
veOccurredAssets

SL

ifrs-full

L 429/186

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c)
vrednosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja med člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
obdobji. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja člen
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAnaly text
singChangesInFairValueMeasu
rementsLiabilities

Opis postopka za analizo
sprememb meritev poštene
vrednosti, obveznosti

Opis postopka za analizo sprememb meritev poštene primer: MSRP 13, IE65.(c)
vrednosti obveznosti med obdobji.
člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
člen

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgencie
sUsed

text

Opis uporabljenih bonitetnih
agencij

Opis bonitetnih agencij, uporabljenih za oceno kreditne primer:
kakovosti finančnih sredstev podjetja. [glej: Finančna sred MSRP 7, IG24.(b) člen – datum
stva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInFunctionalCurrency

text

Opis razloga za spremembo
funkcijske valute

Opis razloga za spremembo funkcijske valute podjetja. razkritje: MRS 21, 54. člen
Funkcijska valuta je valuta izvirnega gospodarskega okolja,
v katerem podjetje posluje.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChan
geInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityA
nalysis

text

Opis razlogov za spremembe
metod in predpostavk,
uporabljenih pri pripravi analize
občutljivosti

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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDispo text
singOfInvestmentsInEquityIn
strumentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncome

Opis razloga za odtujitev naložb
v kapitalske instrumente,
določenih kot merjene po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Opis razloga za odtujitev naložb v kapitalske instrumente, razkritje: MSRP 7, 11.B(a) člen
ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Naložbe
v kapitalske instrumente, določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReas
sessmentWhetherInsurersActi
vitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

Opis razlogov za ponovno
presojo, ali so zavarovateljeve
dejavnosti pretežno povezane z
zavarovanjem

Opis razlogov za ponovno presojo, ali so zavarovateljeve razkritje: MSRP 4, 39.C(c)(i)
dejavnosti pretežno povezane z zavarovanjem.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

text

L 429/187

Opis postopka za analizo
sprememb meritev poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfProcessForAnaly text
singChangesInFairValueMeasu
rementsEntitysOwnEquityIn
struments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfReasonForRec
lassificationOrChangesInPre
sentation

text

Opis razloga za prerazvrstitve ali Opis razloga za prerazvrstitve ali spremembe predstavitve. razkritje: MRS 1, 41.(c) člen
spremembe predstavitve

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsin
gLongerOrShorterReportingPe
riod

text

Opis razloga za uporabo
daljšega ali krajšega
poročevalskega obdobja

Opis razloga za uporabo daljšega ali krajšega poročeval razkritje: MRS 1, 36.(a) člen
skega obdobja, če podjetje spremeni konec poročevalskega
obdobja in računovodske izkaze predstavi za obdobje,
daljše ali krajše od enega leta.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUsing
PresentationAlternative

text

Opis razloga za uporabo
drugačne predstavitve

Opis razlogov za nepreklicno odločitev, da se naknadne razkritje: MSRP 7, 11.A(b) člen
spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instru
ment, ki ni v posesti za trgovanje, predstavijo v drugem
vseobsegajočem donosu. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDere
cognitionOfFinancialAsset
sMeasuredAtAmortisedCost

text

Opis razlogov za odpravo
pripoznanja finančnih sredstev,
merjenih po odplačni vrednosti

Opis razlogov za odpravo pripoznanja finančnih sredstev, razkritje: MSRP 7, 20.A člen
merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva
po odplačni vrednosti]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFac text
torsWhyAmountOfChangesIn
FairValueOfFinancialAsset
sAndFinancialLiabilitiesAttribu
tableToChangesInCreditRi
skNotFaithfullyRepresent

Opis razlogov in relevantnih
dejavnikov za to, da znesek
sprememb poštene vrednosti
finančnih sredstev in finančnih
obveznosti, ki jih je mogoče
pripisati spremembam
kreditnega tveganja, ni natančno
predstavljen

Opis razlogov in relevantnih dejavnikov za to, da razkritje razkritje: MSRP 7, 11.(b) člen
za spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev in
finančnih obveznosti, ki jih je mogoče pripisati spre
membam kreditnega tveganja, ne predstavlja natančno
teh sprememb. [glej: Kreditno tveganje [member];
Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
text
hangeInValuationTechniqueU
sedInFairValueMeasurementAs
sets

Opis razlogov za spremembo
Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
tehnike ocenjevanja vrednosti, ki nosti (npr. uporaba na donosu zasnovanega načina
namesto tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, sredstva
ocenjevanja vrednosti), ki se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti sredstev. [glej: Na donosu zasnovani
način [member]; Tržni način [member]]

SL

ifrs-full
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ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangeInValuationTechniqueU
sedInFairValueMeasurement
Liabilities

text

Opis razlogov za spremembo
Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vred razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
tehnike ocenjevanja vrednosti, ki nosti (npr. uporaba na donosu zasnovanega načina
namesto tržnega načina ali uporaba dodatne tehnike
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, obveznosti
ocenjevanja vrednosti), ki se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti. [glej: Na donosu zasnovani
način [member]; Tržni način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangeInValuationTechniqueU
sedToMeasureFairValueLess
CostsOfDisposal

text

Opis razlogov za spremembo
tehnike ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, zmanjšane za
stroške odtujitve

Opis razlogov za spremembo tehnike ocenjevanja vredno razkritje: MRS 36, 134.(e)(iiB)
sti, ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti, zmanj člen, razkritje:
šane za stroške odtujitve. [glej: Tehnike ocenjevanja vred MRS 36, 130.(f)(ii) člen
nosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangeOfInvestmentEntitySta
tus

text

Opis razlogov za spremembo
statusa naložbenega podjetja

Opis razlogov za spremembo statusa naložbenega podje razkritje: MSRP 12, 9.B člen
tja. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAs
sumptions

text

Opis razlogov za spremembe
metod in predpostavk,
uporabljenih pri pripravi analize
občutljivosti za aktuarske
predpostavke

Opis razlogov za spremembe metod in predpostavk, razkritje: MRS 19, 145.(c) člen
uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti za
pomembne aktuarske predpostavke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisToChangesInRiskEx
posuresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Opis razlogov za spremembe
metod in predpostavk,
uporabljenih pri pripravi analize
občutljivosti na spremembe
izpostavljenosti tveganju, ki
izhajajo iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Opis razlogov za spremembe metod in predpostavk, razkritje: MSRP 17, 128.(c)
uporabljenih pri pripravi analize občutljivosti na spre člen – začetek veljavnosti
membe izpostavljenosti tveganju, ki izhajajo iz pogodb 1.1.2021
iz področja uporabe MSRP 17.

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 podje
tja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member];
Na donosu zasnovani način [member]; Tržni način [mem
ber]]

L 429/189

Opis razlogov za spremembo
tehnike ocenjevanja vrednosti, ki
se uporablja pri merjenju
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Uradni list Evropske unije

text
DescriptionOfReasonsForC
hangeInValuationTechniqueU
sedInFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razlogov za spremembe
metod, uporabljenih za merjenje
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17, in postopkov za
ocenjevanje vhodnih podatkov
za te metode

Opis razlogov za spremembe metod, uporabljenih za razkritje: MSRP 17, 117.(b)
merjenje pogodb iz področja uporabe MSRP 17, in člen – začetek veljavnosti
postopkov za ocenjevanje vhodnih podatkov za te meto 1.1.2021
de.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangingWayCashgeneratingU
nitIsIdentified

text

Opis razlogov za spremembo
načina, na katerega se prepozna
denar ustvarjajoča enota

Opis razlogov za spremembo načina za prepoznavanje razkritje: MRS 36, 130.(d)(iii)
denar ustvarjajoče enote, če se je način združevanja sred člen
stev za prepoznavanje denar ustvarjajoče enote od
prejšnje ocene nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče
enote (če je obstajala) spremenil. [glej: Denar ustvarjajoče
enote [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsInvest
mentEntityIfItDoesNotHaveO
neOrMoreTypicalCharacteri
stics

text

Opis razlogov za sklep, da je
podjetje naložbeno podjetje, če
nima ene ali več tipičnih
značilnosti

Opis razlogov za sklep, da je podjetje naložbeno podjetje, razkritje: MSRP 12, 9.A člen
če nima ene ali več tipičnih značilnosti naložbenega
podjetja. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS17

text

Opis razlogov za določitev ali
prenehanje določitve finančnih
sredstev kot merjenih po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
na datum začetka uporabe
MSRP 17

Opis razlogov za vsako določitev ali prenehanje določitve razkritje: MSRP 17, C33.(b)
finančnih sredstev kot merjenih po pošteni vrednosti prek člen – začetek veljavnosti
poslovnega izida z uporabo 4.1.5. člena MSRP 9 na 1.1.2021
datum začetka uporabe MSRP 17.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sation

text

Opis razlogov za določitev ali
prenehanje določitve finančnih
sredstev kot merjenih po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
ob uporabi sprememb MSRP 9
za elemente predplačila z
negativnim nadomestilom

Opis razlogov za vsako določitev ali prenehanje določitve razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(d)
finančnih sredstev kot merjenih po pošteni vrednosti prek člen
poslovnega izida, kadar podjetje uporabi spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim nadome
stilom. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonsForC
hangesInMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeOfI
FRS17AndProcessesForEstima
tingInputsToThoseMethods

SL

ifrs-full

L 429/190

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text

Opis razlogov za določitev ali
prenehanje določitve finančnih
sredstev ali finančnih obveznosti
kot merjenih po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
na datum začetka uporabe
MSRP 9

Opis razlogov za vsako določitev ali prenehanje določitve razkritje: MSRP 7, 42.J(b) člen
finančnih sredstev ali finančnih obveznosti kot merjenih
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida na datum
začetka uporabe MSRP 9.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFi
nancialLiabilitiesAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sation

text

Opis razlogov za določitev ali
prenehanje določitve finančnih
obveznosti kot merjenih po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida ob uporabi
sprememb MSRP 9 za elemente
predplačila z negativnim
nadomestilom

Opis razlogov za vsako določitev ali prenehanje določitve razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(d)
finančnih obveznosti kot merjenih po pošteni vrednosti člen
prek poslovnega izida, kadar podjetje uporabi spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim nadome
stilom. [glej: Finančne obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementAssets

text

Opis razlogov za merjenje po
pošteni vrednosti, sredstva

Opis razlogov za merjenje sredstev po pošteni vrednosti. razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Opis razlogov za merjenje po
pošteni vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis razlogov za merjenje lastnih kapitalskih instru razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
mentov podjetja po pošteni vrednosti. [glej: Lastni kapi
talski instrumenti podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Opis razlogov za merjenje po
pošteni vrednosti, obveznosti

Opis razlogov za merjenje obveznosti po pošteni vredno razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
sti.

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToStructuredEn
tityWithoutHavingContractual
ObligationToDoSo

L 429/191

Opis razlogov za zagotovitev
Opis razlogov, zaradi katerih je podjetje zagotovilo razkritje: MSRP 12, 15.(b) člen,
podpore strukturiranemu
finančno ali drugo podporo (npr. nakup sredstev struktu razkritje: MSRP 12, 30.(b) člen
podjetju brez pogodbene zaveze riranega 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.

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonsForDesi
gnationOrDedesignationOfFi
nancialAssetsOrFinancialLiabi
litiesAsMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLossAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS9

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razlogov za zagotovitev
podpore odvisnemu podjetju s
strani naložbenega podjetja ali
njegovih odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

Opis razlogov za zagotovitev podpore odvisnemu razkritje: MSRP 12, 19.E(b)
podjetju s strani naložbenega podjetja ali njegovih člen
odvisnih podjetij brez pogodbene zaveze k podpori. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

text

Opis razlogov za prenose na
raven 3 hierarhije poštene
vrednosti, sredstva

Opis razlogov za prenose sredstev na raven 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred člen
nosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Opis razlogov za prenose na
raven 3 hierarhije poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
podjetja na raven 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: člen
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven 3
hierarhije poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

text

Opis razlogov za prenose na
raven 3 hierarhije poštene
vrednosti, obveznosti

Opis razlogov za prenose obveznosti na raven 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred člen
nosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

text

Opis razlogov za prenose
kumulativnega dobička (izgube)
znotraj lastniškega kapitala,
kadar so spremembe kreditnega
tveganja obveznosti
predstavljene v drugem
vseobsegajočem donosu

Opis razlogov za prenose znotraj lastniškega kapitala razkritje: MSRP 7, 10.(c) člen
kumulativnega dobička (izgube) iz finančne obveznosti,
določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, kadar mora podjetje učinke sprememb kredit
nega tveganja te obveznosti predstaviti v drugem vseobse
gajočem donosu. [glej: Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida; Prenosi kumulativnega
dobička (izgube) znotraj lastniškega kapitala, kadar so
spremembe kreditnega tveganja obveznosti predstavljene
v drugem vseobsegajočem donosu]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Opis razlogov za prenose z
ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti, sredstva

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]]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToSubsidiary
WithoutHavingContractual
ObligationToDoSo

SL

ifrs-full

L 429/192

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razlogov za prenose z
ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
podjetja v posesti na koncu poročevalskega obdobja z
ravni 1 na raven 2 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Raven 1 hierarhije poštene vrednosti [member]; Raven 2
hierarhije poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabi
lities

Opis razlogov za prenose z
ravni 1 na raven 2 hierarhije
poštene vrednosti, obveznosti

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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Opis razlogov za prenose z
ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti, sredstva

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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Opis razlogov za prenose z
ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
podjetja v posesti na koncu poročevalskega obdobja z
ravni 2 na raven 1 hierarhije poštene vrednosti. [glej:
Raven 1 hierarhije poštene vrednosti [member]; Raven 2
hierarhije poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLiabi
lities

Opis razlogov za prenose z
ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti, obveznosti

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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

Opis razlogov za prenose z
ravni 3 hierarhije poštene
vrednosti, sredstva

Opis razlogov za prenose sredstev z ravni 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred člen
nosti [member]]

text

L 429/193

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razlogov za prenose z
ravni 3 hierarhije poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Opis razlogov za prenose lastnih kapitalskih instrumentov razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
podjetja z ravni 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: člen
Lastni kapitalski instrumenti podjetja [member]; Raven 3
hierarhije poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

text

Opis razlogov za prenose z
ravni 3 hierarhije poštene
vrednosti, obveznosti

Opis razlogov za prenose obveznosti z ravni 3 hierarhije razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
poštene vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vred člen
nosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyAp
plyingNewAccountingPolicy
ProvidesReliableAndMoreRele
vantInformation

text

Opis razlogov, zaradi katerih
uporaba nove računovodske
usmeritve zagotavlja zanesljive
in ustreznejše informacije

Opis razlogov, zaradi katerih uporaba nove računovodske razkritje: MRS 8, 29.(b) člen
usmeritve zagotavlja zanesljive in ustreznejše informacije.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyIni
tialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

text

Opis razlogov, zaradi katerih je Opis razlogov, zaradi katerih je začetno obračunavanje razkritje: MSRP 3, B67.(a)(i)
začetno obračunavanje poslovne poslovne združitve nepopolno. [glej: poslovne združitve člen
združitve nepopolno
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLia
bilityCannotBeMeasuredRelia
bly

text

Opis razlogov, zaradi katerih
Opis razlogov, zaradi katerih ni mogoče zanesljivo izme razkritje: MSRP 3, B64.(j)(ii)
obveznosti ni mogoče zanesljivo riti poštene vrednosti pogojne obveznosti v poslovni člen
izmeriti
združitvi. [glej: Pogojne obveznosti [member]; poslovne
združitve [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOfLessT
hanTwentyPerCentInAssocia
teIsOvercome

text

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 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.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre text
sumptionThatInterestOfMoreT
hanTwentyPerCentInAssocia
teIsOvercome

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.

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOwnE
quityInstruments

SL

ifrs-full

L 429/194

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfReasonsWhySe
parateFinancialStatementsAre
PreparedIfNotRequiredByLaw

text

Opis razlogov, zaradi katerih so
pripravljeni ločeni računovodski
izkazi, če niso predpisani z
zakonom

Opis razlogov, zaradi katerih so pripravljeni ločeni raču razkritje: MRS 27, 17.(a) člen
novodski izkazi, če niso predpisani z zakonom. [glej:
Ločeni [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
TransactionResultedInGainIn
BargainPurchase

text

Opis razlogov, zaradi katerih je
transakcija izpogajanega nakupa
privedla do dobička

Opis razlogov, zaradi katerih je transakcija izpogajanega razkritje: MSRP 3, B64.(n)(ii)
nakupa privedla do dobička. [glej: Dobiček, pripoznan v člen
transakciji izpogajanega nakupa]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyCon
solidatedFinancialStatements
HaveNotBeenPrepared

text

Opis dejstva, da je bila
uporabljena izključitev iz
konsolidacije

Opis dejstva, da je bila uporabljena izključitev iz konsoli razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
dacije. [glej: Konsolidirani [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyIsResumingApplicationOfI
FRSs

text

Opis razloga, zaradi katerega je
podjetje ponovno začelo
uporabljati MSRP

Opis razloga, zaradi katerega je podjetje, ki je v prejšnjem razkritje: MSRP 1, 23.A(b) člen
poročevalskem obdobju uporabilo MSRP, vendar katerega
računovodski izkazi iz zadnjega prejšnjega obdobja niso
vsebovali izrecne in brezpogojne izjave o skladnosti z
MSRP, ponovno začelo uporabljati MSRP.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyStoppedApplyingIFRSs

text

Opis razloga, zaradi katerega je
podjetje prenehalo uporabljati
MSRP

Opis razloga, zaradi katerega je podjetje, ki je v prejšnjem razkritje: MSRP 1, 23.A(a) člen
poročevalskem obdobju uporabilo MSRP, vendar katerega
računovodski izkazi iz zadnjega prejšnjega obdobja niso
vsebovali izrecne in brezpogojne izjave o skladnosti z
MSRP, prenehalo uporabljati MSRP.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti text
tyWasRequiredToChangeBasi
sOfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

Opis razlogov, zakaj je podjetje
moralo spremeniti podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku

Opis razlogov, zakaj je podjetje moralo spremeniti razkritje: MSRP 17, 113.(a)
podlago za razčlenitev finančnih prihodkov (odhodkov) člen – začetek veljavnosti
iz zavarovanja med poslovni izid in drugi vseobsegajoči 1.1.2021
donos za pogodbe z elementi neposredne udeležbe pri
dobičku. [glej: Opis sestave postavk, ki so podlaga, za
pogodbe z elementi neposredne udeležbe pri dobičku;
Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyWithMoreThanHalfOfVo
tingPowerDirectlyOrIndirect
lyOwnedWhichIsNotSubsidia
ryDueToAbsenceOfControl

Opis bistvenih presoj in
predpostavk pri določitvi, da
podjetje ne obvladuje drugega
podjetja, čeprav ima več kot
polovico glasovalnih pravic

Opis bistvenih presoj in predpostavk pri določitvi, da primer: MSRP 12, 9.(a) člen
podjetje ne obvladuje drugega podjetja, čeprav ima več
kot polovico glasovalnih pravic.

Uradni list Evropske unije

text

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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atributi
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Pojasnilo oznake

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.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFi
nancialStatementsAreNotEnti
relyComparable

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

Opis dejstva, da zneski v računovodskih izkazih niso v razkritje: MRS 1, 36.(b) člen
celoti primerljivi, če podjetje spremeni konec poročeval
skega obdobja in računovodske izkaze predstavi za
obdobje, daljše ali krajše od enega leta.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNon text
financialAssetIsBeingUsedIn
MannerDifferentFromHighe
stAndBestUse

Opis razloga, zaradi katerega se
nefinančno sredstvo uporablja
na način, ki se razlikuje od
največje in najboljše uporabe

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.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPre
sentationCurrencyIsDifferent
FromFunctionalCurrency

text

Opis razloga, zaradi katerega se
predstavitvena valuta razlikuje
od funkcijske valute

Opis razloga, zaradi katerega se valuta, v kateri so pred razkritje: MRS 21, 53. člen
stavljeni računovodski izkazi, razlikuje od valute izvirnega
gospodarskega okolja, v katerem podjetje posluje.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRec
lassificationOfComparativeA
mountsIsImpracticable

text

Opis razloga, zaradi katerega
prerazvrstitev primerjalnih
zneskov ni izvedljiva

Opis razloga, zaradi katerega prerazvrstitev primerjalnih razkritje: MRS 1, 42.(a) člen
zneskov ni izvedljiva.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRe
gulatoryDeferralAccountBalan
ceIsNoLongerFullyRecovera
bleOrReversible

text

Opis razloga, zaradi katerega se
stanja na kontu odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije ne da več v celoti
povrniti ali razveljaviti

Opis razloga, zaradi katerega se stanja na kontu odloženih razkritje: MSRP 14, 36. člen
zneskov zaradi zakonske regulacije ne da več v celoti
povrniti ali razveljaviti. [glej: Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhySuf
ficientInformationIsNotAvaila
bleToAccountForMultiem
ployerPlanAsDefinedBenefit
Plan

text

Opis razloga, zaradi katerega ni
na voljo dovolj informacij, da bi
se program več zaposlovalcev ali
državni program obračunaval
kot program z določenimi
zaslužki

Opis razloga, zaradi katerega ni na voljo dovolj informa razkritje: MRS 19, 148.(d)(ii)
cij, da bi lahko podjetje program več zaposlovalcev ali člen
državni program obračunavalo kot program z določenimi
zaslužki. [glej: Programi več zaposlovalcev z določenimi
zaslužki [member]; Državni programi z določenimi
zaslužki [member]]

text

18.12.2020

Opis razloga, zaradi katerega se
poštena vrednost prejetega blaga
ali storitev ne more zanesljivo
oceniti
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DescriptionOfReasonWhyFair text
ValueOfGoodsOrServicesRecei
vedCannotEstimateReliable

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis razloga, zaradi katerega se Opis razloga, zaradi katerega pri računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 22.(b)(ii)
za pridruženo podjetje uporablja pridruženega podjetja, uporabljenih pri kapitalski metodi, člen
drugačen datum poročanja
njihov datum ali obdobje ni enak datumu ali obdobju
računovodskih izkazov podjetja. [glej: Pridružena podjetja
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDateOr
PeriodForJointVenture

text

Opis razloga, zaradi katerega se
za skupni podvig uporablja
drugačen datum poročanja

Opis razloga, zaradi katerega pri računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 22.(b)(ii)
skupnega podviga, uporabljenih pri kapitalski metodi, člen
njihov datum ali obdobje ni enak datumu ali obdobju
računovodskih izkazov podjetja. [glej: Skupni podvigi
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDateOr
PeriodForSubsidiary

text

Opis razloga, zaradi katerega se
za odvisno podjetje uporablja
drugačen datum poročanja

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 obvla
dujočega podjetja. [glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Opis na novo določenih
finančnih sredstev

Opis finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na MSRP razkritje: MSRP 1, 29. člen
na novo določena. [glej: MSRP [member]; Finančna sred
stva]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

text

Opis na novo določenih
finančnih obveznosti

Opis finančnih obveznosti, ki so bile ob prehodu na razkritje: MSRP 1, 29.A člen,
MSRP na novo določene. [glej: MSRP [member]; Finančne razkritje:
obveznosti]
MSRP 1, 29. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFra
meworkInWhichPlanOperates

text

Opis regulativnega okvira, v
katerem posluje program

Opis regulativnega okvira, v katerem posluje program z razkritje: MRS 19, 139.(a)(ii)
določenimi zaslužki, na primer ravni morebitnih zahtev člen
glede minimalnega financiranja. [glej: Programi z določe
nimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBet
weenInternalAndExternalRa
tings

text

Opis razmerja med notranjimi in Opis razmerja med notranjimi in zunanjimi bonitetnimi primer:
zunanjimi ocenami
ocenami. [glej: Notranje bonitetne ocene [member]; MSRP 7, IG24.(d) člen – datum
Zunanje bonitetne ocene [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG25.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/197

text

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDateOr
PeriodForAssociate
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ifrs-full
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Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAsset
Belongs

text

Opis odseka, o katerem se
poroča, v katerega spada
posamezno sredstvo

Opis odseka, o katerem se poroča, v katerega spada posa razkritje: MRS 36, 130.(c)(ii)
člen
mezno sredstvo. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusToShareholdersProperty
PlantAndEquipment

text

Opis omejitev glede razdelitve
presežka iz prevrednotenja
delničarjem, opredmetena
osnovna sredstva

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]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusToShareholdersRightofu
seAssets

text

Opis omejitev glede razdelitve
presežka iz prevrednotenja
delničarjem, sredstva, ki
predstavljajo pravico do uporabe

Opis vseh omejitev glede razdelitve salda presežka iz razkritje: MSRP 16, 57. člen
prevrednotenja za sredstva, ki predstavljajo pravico do
uporabe, delničarjem. [glej: Presežek iz prevrednotenja;
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBene
fitPlan

text

Opis pokojninskega programa

Opis pokojninskega programa v okviru računovodskih razkritje: MRS 26, 36. člen
izkazov ali v ločenem poročilu.

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBene
fitsPromisedToParticipants

text

Opis pokojnin, obljubljenih
upravičencem

Opis pokojnin, obljubljenih upravičencem v pokojninskih razkritje: MRS 26, 36.(e) člen
programih.

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialAs
setsSubjectToEnforceableMa
sterNettingArrangementOrSi
milarAgreement

text

Opis pravic do pobota,
povezanih s finančnimi sredstvi,
ki so predmet izvršljive okvirne
pogodbe o pobotu ali
podobnega sporazuma

Opis pravic do pobota, povezanih s pripoznanimi finan razkritje: MSRP 7, 13.E člen
čnimi sredstvi podjetja, ki so predmet izvršljive okvirne
pogodbe o pobotu ali podobnih sporazumov, vključno z
naravo teh pravic. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialLiabi
litiesSubjectToEnforceableMa
sterNettingArrangementOrSi
milarAgreement

text

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 pripoznanimi finan razkritje: MSRP 7, 13.E člen
čnimi obveznostmi podjetja, ki so predmet izvršljive
okvirne pogodbe o pobotu ali podobnih sporazumov,
vključno z naravo teh pravic. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Obrestna mera brez tveganja,
podeljene delniške opcije

Impliciten donos, ki je trenutno na voljo za izdaje razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
državnih obveznic brez kupona v državi, v katere valuti
je izražena izpolnitvena cena za podeljene delniške opcije,
s preostalo dospelostjo enako pričakovani dospelosti
opcije, ki se vrednoti (na podlagi preostale pogodbene
veljavnosti opcije in ob upoštevanju vplivov pričakova
nega predhodnega uveljavljanja opcije). [glej: Država
[member]]

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Sklic

Opis tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno zaradi razkritje: MRS 19, 139.(b) člen
programa z določenimi zaslužki, s poudarkom na more
bitnih nenavadnih tveganjih, tveganjih, specifičnih za
podjetje, ali tveganjih, specifičnih za program. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChange
sInUnobservableInputsAssets

Opis občutljivosti merjenja
Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti sredstev na razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
poštene vrednosti na spremembe spremembe neopazovanih vložkov, če je lahko zaradi člen
neopazovanih vložkov, sredstva spremembe teh vložkov izmerjena višja ali nižja poštena
vrednost.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChange
sInUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

Opis občutljivosti merjenja
poštene vrednosti na spremembe
neopazovanih vložkov, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti lastnih kapi razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
talskih instrumentov podjetja na spremembe neopazo člen
vanih vložkov, če je lahko zaradi spremembe teh vložkov
izmerjena višja ali nižja poštena vrednost. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair text
ValueMeasurementToChange
sInUnobservableInputsLiabili
ties

Opis občutljivosti merjenja
poštene vrednosti na spremembe
neopazovanih vložkov,
obveznosti

Opis občutljivosti merjenja poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(h)(i)
podjetja na spremembe neopazovanih vložkov, če je člen
lahko zaradi spremembe teh vložkov izmerjena višja ali
nižja poštena vrednost.

ifrs-full

DescriptionOfServiceConces
sionArrangement

text

Opis dogovora o koncesiji
storitev

Opis dogovora o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o razkritje: SOP 29, 6.(a) člen
koncesiji storitev [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte
risticForConcentration

text

Opis skupne značilnosti za
koncentracijo

Opis skupne značilnosti za koncentracijo tveganj, ki izha razkritje: MSRP 7, B8.(b) člen
jajo iz finančnih instrumentov (na primer nasprotna
stranka, geografsko območje, valuta ali trg). [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte
risticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfI
FRS17

text

Opis skupne značilnosti, ki kaže Opis skupne značilnosti, ki kaže na koncentracijo tvega razkritje:
na koncentracijo tveganja, ki
nja, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17. MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17
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Opis tveganj, ki jim je
izpostavljeno podjetje zaradi
programa

Pojasnilo oznake
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis pomembnih aktuarskih predpostavk in metode izra razkritje: MRS 26, 35.(e) člen
čunavanja aktuarske sedanje vrednosti obljubljenih
pokojnin v pokojninskih programih. [glej: Aktuarske
predpostavke [member]; Aktuarska sedanja vrednost
obljubljenih pokojnin]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantAs
text
sumptionsOrJudgementsEntity
MadeInApplyingAmendments
ForInterestRateBenchmarkRe
form

Opis pomembnih predpostavk
ali presoj podjetja pri uporabi
sprememb zaradi reforme
referenčnih obrestnih mer

Opis pomembnih predpostavk ali presoj, ki jih je podjetje razkritje: MSRP 7, 24.H(d) člen
imelo pri uporabi sprememb zaradi reforme referenčnih
obrestnih mer.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantCon
centrationsOfRiskRelatedTo
Plan

text

Opis znatnih koncentracij
tveganja, povezanega s
programom

Opis znatnih koncentracij tveganja v programih z dolo razkritje: MRS 19, 139.(b) člen
čenimi zaslužki. Na primer, če se sredstva programa
vlagajo predvsem v eno kategorijo naložb, kot so nepre
mičnine, lahko program podjetje izpostavlja koncentraciji
tveganja nepremičninskega trga. [glej: Programi z določe
nimi zaslužki [member]; Tržno tveganje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantEvent
sAndTransactions

text

Opis pomembnih poslovnih
dogodkov in transakcij

Opis, v medletnem računovodskem poročilu podjetja, razkritje: MRS 34, 15. člen
poslovnih dogodkov in transakcij, ki so pomembni za
razumevanje sprememb finančnega položaja in rezultatov
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 raču
novodskem poročilu.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntan
gibleAssetsControlledByEntity
ButNotRecognised

text

Opis pomembnih
neopredmetenih sredstev, ki jih
obvladuje podjetje, a niso
pripoznana

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: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

18.12.2020

Opis pomembnih aktuarskih
predpostavk in metode
izračunavanja aktuarske sedanje
vrednosti obljubljenih pokojnin
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DescriptionOfSignificantActua text
rialAssumptionsMadeAndMet
hodUsedToCalculateActuarial
PresentValueOfPromisedRetire
mentBenefits

SL

ifrs-full
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DescriptionOfSignificantJudge text
mentsAndAssumptionsMa
deInDeterminingThatEntityIsA
gentOrPrincipal

Opis bistvenih presoj in
predpostavk pri določitvi, da je
podjetje zastopnik ali glavni
zavezanec

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOf
PromisedGoodsOrServices

text

Opis pomembnih presoj,
Opis pomembnih presoj, opravljenih pri ocenjevanju, kdaj razkritje: MSRP 15, 125. člen
opravljenih pri ocenjevanju, kdaj kupec pridobi obvladovanje obljubljenega blaga ali stori
tev.
kupec pridobi obvladovanje
obljubljenega blaga ali storitev

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWith
Customers

text

Opis pomembnih plačilnih
pogojev v pogodbah s kupci

Opis pomembnih plačilnih pogojev v pogodbah s kupci. razkritje: MSRP 15, 119.(b)
člen

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRe
strictionsOnEntitysAbility
ToAccessOrUseAssetsAndSett
leLiabilitiesOfGroup

text

Opis večjih omejitev zmožnosti
podjetja za dostopanje do
sredstev ali njihovo uporabo in
poravnavo obveznosti skupine

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 obveznosti
skupine, kot so (a) tiste, ki omejujejo zmožnost obvladu
jočega 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 plaču
jejo, 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]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
text
geIneffectivenessExpectedToAf
fectHedgingRelationship

Opis virov neučinkovitosti
Opis virov neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, ki razkritje: MSRP 7, 23.D člen
varovanja pred tveganjem, ki naj naj bi po pričakovanjih vplivali na razmerje varovanja
bi vplivali na razmerje varovanja pred tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova neučin
kovitosti varovanja]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
geIneffectivenessThatEmerge
dInHedgingRelationship

Opis virov neučinkovitosti
varovanja pred tveganjem, ki so
se pojavili v razmerju varovanja

L 429/201

Opis virov neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, ki razkritje: MSRP 7, 23.E člen
so se pojavili v razmerju varovanja pred tveganjem. [glej:
Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja]
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text

Opis bistvenih presoj in predpostavk, kadar se določi, da primer: MSRP 12, 9.(c) člen
je podjetje zastopnik ali glavni zavezanec
SL

ifrs-full
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Opis virov prihodkov za vse
druge odseke

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOt
herThanConfidenceLevelTech
niqueUsedForDeterminingRi
skAdjustmentForNonfinancial
Risk

text

Opis tehnike, ki ni tehnika
Opis tehnike, ki ni tehnika stopnje zaupanja, uporabljene razkritje:
stopnje zaupanja, uporabljene za za določanje prilagoditve zaradi nefinančnega tveganja. MSRP 17, 119. člen – začetek
[glej: Prilagoditev zaradi nefinančnega tveganja [member]] veljavnosti 1.1.2021
določanje prilagoditve zaradi
nefinančnega tveganja

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi
tionsOfFinancialAssetsPledge
dAsCollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

text

Opis pogojev finančnih sredstev,
zastavljenih kot zavarovanje s
premoženjem za obveznosti ali
pogojne obveznosti

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 zava
rovanje s premoženjem za obveznosti ali pogojne obvez
nosti; Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
text
tractualArrangementsThat
CouldRequireInvestmentEnti
tyOrItsSubsidiariesToProvideFi
nancialSupportToUnconsolida
tedStructuredEntityControlled
ByInvestmentEntity

Opis pogojev pogodbenih
sporazumov, ki bi lahko od
naložbenega podjetja ali
njegovih odvisnih podjetij
zahtevali, da nekonsolidiranemu
strukturiranemu podjetju, ki ga
obvladuje naložbeno podjetje,
zagotovijo finančno podporo

Opis pogojev pogodbenih sporazumov, ki bi lahko od razkritje: MSRP 12, 19.F člen
naložbenega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij zahte
vali, da nekonsolidiranemu strukturiranemu podjetju, ki
ga obvladuje naložbeno podjetje, zagotovijo finančno
podporo. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block];
Odvisna podjetja [member]; Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
tractualArrangementsThat
CouldRequireParentOrSubsi
diariesToProvideFinancialSup
portToStructuredEntity

Opis pogojev pogodbenih
sporazumov, ki bi lahko od
obvladujočega podjetja ali
njegovih odvisnih podjetij
zahtevali, da strukturiranemu
podjetju zagotovijo finančno
podporo

Opis pogojev pogodbenih sporazumov, ki bi od obvladu razkritje: MSRP 12, 14. člen,
jočega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij lahko zahte primer: MSRP 12, B26.(a) člen
vali, da strukturiranemu podjetju zagotovijo finančno
podporo, vključno z dogodki ali okoliščinami, ki bi poro
čajoče podjetje lahko izpostavili izgubi (na primer likvid
nostni sporazumi ali sprožilci kreditne sposobnosti, pove
zani z obveznostmi nakupa sredstev strukturiranega
podjetja ali zagotovitve finančne podpore). [glej: Odvisna
podjetja [member]]

text

Opis virov prihodkov, vključenih v kategorijo ‚vsi ostali razkritje: MSRP 8, 16. člen
odseki‘, ki vsebuje združene informacije o drugih
poslovnih dejavnostih in poslovnih odsekih, o katerih se
ne poroča. [glej: Vsi ostali odseki [member]; Prihodki]

18.12.2020
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DescriptionOfSourcesOfReve
nueForAllOtherSegments

SL

ifrs-full
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Pojasnilo oznake

Sklic

DescriptionOfTermsOfShare
sReservedForIssueUnderOp
tionsAndContractsForSaleOfS
hares

text

Opis pogojev delnic,
prihranjenih za izdajo na
podlagi opcij in prodajnih
pogodb za delnice

Opis pogojev delnic, prihranjenih za izdajo na podlagi razkritje: MRS 1, 79.(a)(vii)
opcij in prodajnih pogodb za delnice.
člen

ifrs-full

DescriptionOfTimingAndRea
sonOfReclassificationBetween
FinancialLiabilitiesAndEquity

text

Opis časa in razloga za
prerazvrstitev med finančnimi
obveznostmi in lastniškim
kapitalom

Opis časa prerazvrstitve instrumentov med finančnimi razkritje: MRS 1, 80.A člen
obveznostmi in lastniškim kapitalom ter razloga zanjo.
[glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsAssets

text

Opis, komu poroča skupina v
Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o usme primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii)
podjetju, ki odloča o usmeritvah ritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vrednosti pri člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
in postopkih ocenjevanja
določanju poštene vrednosti za sredstva.
člen
vrednosti podjetja, sredstva

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Opis, komu poroča skupina v
podjetju, ki odloča o usmeritvah
in postopkih ocenjevanja
vrednosti podjetja, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEnti
tysValuationPoliciesAndProce
duresReportsLiabilities

text

Opis, komu poroča skupina v
Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o usme primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii)
podjetju, ki odloča o usmeritvah ritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vrednosti pri člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
določanju poštene vrednosti za obveznosti.
in postopkih ocenjevanja
člen
vrednosti podjetja, obveznosti

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAf
terReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfOrdi
narySharesOutstanding

text

Opis transakcij po
poročevalskem obdobju, ki
bistveno spremenijo število
uveljavljajočih se navadnih
delnic

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Opis transakcij po poročevalskem obdobju, razen tistih, ki razkritje: MRS 33, 70.(d) člen
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]]
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Opis, komu poroča skupina v podjetju, ki odloča o usme primer: MSRP 13, IE65.(a)(ii)
ritvah in postopkih podjetja za ocenjevanje vrednosti pri člen, primer: MSRP 13, 93.(g)
določanju poštene vrednosti za lastne kapitalske instru člen
mente podjetja. [glej: Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis transakcij po
poročevalskem obdobju, ki
bistveno spremenijo število
uveljavljajočih se potencialnih
navadnih delnic

Opis transakcij po poročevalskem obdobju, razen tistih, ki razkritje: MRS 33, 70.(d) člen
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 potencial
nimi navadnimi delnicami [member]]

DescriptionOfTransactionsWit text
hRelatedParty

Opis transakcij s povezano
stranko

Opis transakcij s povezanimi strankami. [glej: Povezane razkritje: MRS 24, 18. člen
stranke [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Opis prehodnih določb MSRP, ki Opis prehodnih določb, povezanih z začetkom uporabe razkritje: MRS 8, 28.(d) člen
enega od MSRP. [glej: MSRP [member]]
se je začel uporabljati

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedI
FRSThatMightHaveEffectOnFu
turePeriods

text

Opis prehodnih določb MSRP, ki Opis prehodnih določb, povezanih z začetkom uporabe razkritje: MRS 8, 28.(e) člen
se je začel uporabljati, ki lahko enega od MSRP, ki lahko vplivajo na prihodnja obdobja.
vplivajo na prihodnja obdobja
[glej: MSRP [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Opis vrste varovanja pred
tveganjem

Opis vrste varovanja pred tveganjem, ki jo uporablja razkritje:
podjetje.
MSRP 7, 22.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Opis vrste programa

Splošen opis vrste programa z določenimi zaslužki. [glej: razkritje: MRS 19, 139.(a) člen
Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire
mentBenefitPlan

text

Opis vrste pokojninskega
programa

Opis vrste pokojninskih programov, tj. z določenimi razkritje: MRS 26, 36.(c) člen
prispevki ali z določenimi zaslužki. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToStructuredEntity
WithoutHavingContractual
ObligationToDoSo

text

Opis vrste podpore, zagotovljene Opis vrste finančne ali druge podpore (npr. nakup sred razkritje: MSRP 12, 15.(a) člen,
strukturiranemu podjetju brez
stev strukturiranega podjetja ali instrumentov, ki jih je razkritje: MSRP 12, 30.(a) člen
pogodbene zaveze
izdalo to podjetje), ki jo je podjetje zagotovilo strukturi
ranemu podjetju, ne da bi bilo k temu pogodbeno zave
zano, vključno s primeri, ko je podjetje strukturiranemu
podjetju pomagalo pri pridobitvi finančne podpore. [glej:
Odvisna podjetja [member]; Podpora strukturiranemu
podjetju brez pogodbene zaveze]

18.12.2020

ifrs-full
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DescriptionOfTransactionsAf
terReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfPoten
tialOrdinarySharesOutstanding
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ifrs-full
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DescriptionOfTypeOfSupport
ProvidedToSubsidiaryWithout
HavingContractualObligation
ToDoSo

ifrs-full

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text
DescriptionOfTypesOfCon
tractsAffectedByChangesInMet
hodsUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17AndPro
cessesForEstimatingInputsToT
hoseMethods

Opis vrst pogodb, na katere
vplivajo spremembe metod,
uporabljenih za merjenje
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17, in postopkov za
ocenjevanje vhodnih podatkov
za te metode

Opis vrst pogodb, na katere vplivajo spremembe metod, razkritje: MSRP 17, 117.(b)
uporabljenih za merjenje pogodb iz področja uporabe člen – začetek veljavnosti
MSRP 17, in postopkov za ocenjevanje vhodnih podatkov 1.1.2021
za te metode.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

text

Opis vrst prihodkov iz
strukturiranih podjetij

Opis vrst prihodkov iz strukturiranih podjetij. [glej: primer: MSRP 12, B26.(c) člen,
Prihodki iz strukturiranih podjetij]
razkritje: MSRP 12, 27.(b) člen

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfProduct
sAndServicesFromWhichEac
hReportableSegmentDerivesIt
sRevenues

text

Opis vrst izdelkov in storitev, s Opis vrst izdelkov in storitev, s katerimi pridobiva razkritje: MSRP 8, 22.(b) člen
katerimi pridobiva prihodke
prihodke vsak odsek, o katerem se poroča. [glej: Proizvodi
vsak odsek, o katerem se poroča in storitve [member]; Prihodki]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWarran
tiesAndRelatedObligations

text

Opis vrst jamstev in povezanih
obvez

Opis vrst jamstev in z njimi povezanih obvez iz pogodb s razkritje: MSRP 15, 119.(e)
kupci.
člen

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesO
fEntitysAbilityToContinueAs
GoingConcern

text block

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

Razkritje pomembnih negotovosti, povezanih z dogodki razkritje: MRS 1, 25. člen
ali okoliščinami, ki lahko zbudijo precejšen dvom o
zmožnosti podjetja, da nadaljuje poslovanje.

ifrs-full

DescriptionOfUnfulfilledCon
ditionsAndOtherContingencie
sAttachedToGovernment
GrantForAgriculturalActivity

text

Opis neizpolnjenih pogojev in
Opis neizpolnjenih pogojev in drugih obvez v zvezi z razkritje: MRS 41, 57.(b) člen
drugih obvez v zvezi z državno državnimi podporami za kmetijsko dejavnost. [glej:
podporo za kmetijsko dejavnost Država [member]; Državne podpore]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Opis dobe koristnosti, biološka
sredstva, po nabavni vrednosti

Opis dobe koristnosti za biološka sredstva. [glej: Biološka razkritje: MRS 41, 54.(e) člen
sredstva]

L 429/205

Opis vrste podpore, zagotovljene podpore odvisnemu razkritje: MSRP 12, 19.E(a)
podjetju s strani naložbenega podjetja ali njegovih člen
odvisnih podjetij brez pogodbene zaveze k podpori. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]
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Opis vrste podpore, zagotovljene
odvisnemu podjetju s strani
naložbenega podjetja ali
njegovih odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

SL

ifrs-full
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atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Opis dobe koristnosti,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

text

Opis dobe koristnosti, naložbene Opis dobe koristnosti za naložbene nepremičnine. [glej: razkritje: MRS 40, 79.(b) člen
nepremičnine, model nabavne
Naložbene nepremičnine]
vrednosti

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProper text
tyPlantAndEquipment

Opis dobe koristnosti,
opredmetena osnovna sredstva

Opis dobe koristnosti, ki se uporablja za opredmetena razkritje: MRS 16, 73.(c) člen
osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Opis postopkov ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
sredstva

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).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Opis postopkov ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Opis postopkov ocenjevanja vrednosti, ki jih uporablja razkritje: MSRP 13, 93.(g) člen
podjetje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapitalskih
instrumentov podjetja (kar na primer vključuje tudi način,
kako podjetje določa svojo usmeritev in postopke ocenje
vanja vrednosti ter analizira spremembe pri merjenjih
poštene vrednosti med posameznimi obdobji).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Opis postopkov ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
obveznosti

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).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni text
quesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrollin
gInterestInAnAcquireeMeasu
redAtFairValue

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti in pomembnih
vložkov, uporabljenih za
merjenje neobvladujočih deležev
v prevzetem podjetju, merjenih
po pošteni vrednosti

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti in pomembnih vlož razkritje: MSRP 3, B64.(o)(ii)
kov, uporabljenih za merjenje neobvladujočih deležev v člen
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 [member]; Poslovne
združitve [member]; Tehnike ocenjevanja vrednosti [mem
ber]]
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Opis dobe koristnosti, ki se uporablja za neopredmetena razkritje: MRS 38, 118.(a) člen
sredstva razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]
SL
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Opis tehnik ocenjevanja vrednosti in ključnih vložkov v razkritje: MSRP 3, B67.(b)(iii)
model, ki se uporabljajo za merjenje sredstev ali obvez člen
nosti iz pogojnega nadomestila. [glej: Tehnike ocenjevanja
vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni text
quesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
sredstva

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni način, razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
stroškovni način in na donosu zasnovani način), ki se
uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti sredstev. [glej:
Tehnike ocenjevanja vrednosti [member]; Stroškovni
način [member]; Na donosu zasnovani način [member];
Tržni način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni text
quesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni način, razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
stroškovni način in na donosu zasnovani način), ki se
uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapital
skih instrumentov podjetja. [glej: Tehnike ocenjevanja
vrednosti [member]; Stroškovni način [member]; Na
donosu zasnovani način [member]; Tržni način [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni text
quesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
obveznosti

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti (na primer tržni način, razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
stroškovni način in na donosu zasnovani način), ki se
uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti obveznosti.
[glej: Tehnike ocenjevanja vrednosti [member]; Stroškovni
način [member]; Na donosu zasnovani način [member];
Tržni način [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTechni text
quesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri
merjenju poštene vrednosti,
zmanjšane za stroške odtujitve

Opis tehnik ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo pri razkritje: MRS 36, 134.(e) člen,
merjenju poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtuji razkritje: MRS 36, 130.(f)(ii)
tve, za denar ustvarjajočo enoto (skupino enot). [glej: člen
Tehnike ocenjevanja vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymen
tArrangement

Opis odmernih zahtev za
dogovor za plačilo na podlagi
delnic

Opis odmernih zahtev za vrsto dogovora za plačilo na razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
podlagi 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]]

text
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Opis tehnik ocenjevanja
vrednosti in ključnih vložkov v
model, ki se uporabljajo za
merjenje pogojnega nadomestila
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DescriptionOfValuationTechni text
quesAndKeyModelInputsUsed
ToMeasureContingentConside
ration

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi text
callySatisfiesPerformanceObli
gations

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityI
sRequiredToAbsorbLossesOf
StructuredEntitiesBeforeOther
Parties

ifrs-full

Sklic

Razkritje prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve [text block]

Razkritje prostovoljne spremembe računovodske usmeri razkritje: MRS 8, 29. člen
tve.

Opis, kdaj podjetje običajno
izpolni izvršitvene obveze

Opis, kdaj podjetje običajno izpolni svoje izvršitvene razkritje: MSRP 15, 119.(a)
obveze. [glej: Izvršitvene obveze [member]]
člen

text

Opis, ali mora podjetje
absorbirati izgube strukturiranih
podjetij pred drugimi strankami

Opis, ali mora podjetje absorbirati izgube strukturiranih primer: MSRP 12, B26.(d) člen
podjetij pred drugimi strankami.

DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeVa
lueOfMoneyAndEffectOfFinan
cialRiskWhenUsingPremiu
mAllocationApproach

text

Opis, ali podjetje opravlja
prilagoditev za časovno vrednost
denarja in učinek fizičnega
tveganja pri uporabi pristopa
razporejanja premij

Opis, ali podjetje, ki uporablja pristop razporejanja premij, razkritje:
opravlja prilagoditev za časovno vrednost denarja in MSRP 17, 97.(b) člen – začetek
učinek finančnega tveganja z uporabo 56. in 57.(b) veljavnosti 1.1.2021
člena MSRP 17. Pristop razporejanja premij je pristop,
opisan v 53.–59. členu MSRP 17, ki poenostavlja merjenje
obveznosti za preostalo kritje skupine zavarovalnih
pogodb.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairVa
lue

text

Opis, ali se naložba v
pridruženo podjetje meri z
uporabo kapitalske metode ali
po pošteni vrednosti

Opis, ali se naložba v pridruženo podjetje meri z uporabo razkritje: MSRP 12, 21.(b)(i)
kapitalske metode ali po pošteni vrednosti. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]; Pridružena podjetja [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Opis, ali se naložba v skupni podvig meri z uporabo razkritje: MSRP 12, 21.(b)(i)
Opis, ali se naložba v skupni
podvig meri z uporabo
kapitalske metode ali po pošteni vrednosti. [glej: Po člen
kapitalske metode ali po pošteni pošteni vrednosti [member]; Skupni podvigi [member]]
vrednosti

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicy

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis, ali obstajajo možni vplivi, ki niso praktično ugoto razkritje: MRS 12, 82.A člen
vljivi, davka iz dobička, ki bo izhajal iz plačila dividend
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]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThird
partyCreditEnhancementIsRef
lectedInFairValueMeasurement

text

Opis, ali se element tretje osebe
za izboljšanje kreditne kakovosti
odraža v merjenju poštene
vrednosti

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 neločljivim
elementom tretje osebe za izboljšanje kreditne kakovosti.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeI
nAccountingPolicyIsMadeI
nAccordanceWithTransitional
ProvisionsOfInitiallyAppliedI
FRS

text

Opis, ali je sprememba
računovodske usmeritve skladna
s prehodnimi določbami MSRP,
ki se je začel uporabljati

Opis, ali je sprememba računovodske usmeritve skladna s razkritje: MRS 8, 28.(b) člen
prehodnimi določbami MSRP, ki se je začel uporabljati.
[glej: MSRP [member]]

ifrs-full

DesignatedFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Finančne obveznosti, določene
kot merjene po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
[abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Posojila ali terjatve, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduc
tionPlantMember

member

Uničenje večjega proizvajalnega
obrata [member]

Ta pripadnik pomeni uničenje večjega proizvajalnega primer: MRS 10, 22.(d) člen
obrata.

L 429/209

Opis, ali obstajajo možni vplivi
davka iz dobička, ki niso
praktično ugotovljivi

Uradni list Evropske unije

DescriptionOfWhetherThereA text
rePotentialIncomeTaxConse
quencesNotPracticablyDetermi
nable

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pojasnilo, kako se je določila
poštena vrednost prejetega blaga
ali storitev ali poštena vrednost
kapitalskih instrumentov,
podeljenih v plačilih na podlagi
delnic

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]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfDividendsPaya
bleAndCarryingAmountOf
NoncashAssetsDistributed

X duration,
credit

Razlika med knjigovodsko
vrednostjo obveznosti za
dividende in knjigovodsko
vrednostjo razdeljenih
nedenarnih sredstev

Znesek razlike med knjigovodsko vrednostjo obveznosti razkritje: OPMSRP 17, 15. člen
za dividende in knjigovodsko vrednostjo nedenarnih sred
stev, razdeljenih pri poravnavi obveznosti za dividende.
[glej: Knjigovodska vrednost [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRequi
redToPayAtMaturityToHolde
rOfObligation

X instant

Razlika med knjigovodsko
vrednostjo finančne obveznosti
in zneskom, ki ga je po pogodbi
treba plačati imetniku
obveznosti ob zapadlosti

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 zapadlo
sti. [glej: Knjigovodska vrednost [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Popravljeni čisti dobiček (izguba) Znesek dobička (izgube), ki se nanaša na navadne lastnike razkritje: MRS 33, 66. člen
na delnico
kapitala obvladujočega podjetja (števec), deljen s tehtanim
povprečnim številom uveljavljajočih se navadnih delnic v
obračunskem obdobju (imenovalec), pri čemer je oboje
prilagojeno za učinke vseh popravljalnih potencialnih
navadnih delnic. [glej: Navadne delnice [member];
Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX dura
tion

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

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

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

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: Popravljeni
čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi
povezanega odloženega davka; Ohranjeno poslovanje
[member]]

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstruments
GrantedOnSharebasedPay
ments

SL

ifrs-full
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X.XX dura
tion

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

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

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

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: Popravljeni
čisti dobiček (izguba) na delnico; Čisto gibanje stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije,
povezanih s poslovnim izidom, in čisto gibanje z njimi
povezanega odloženega davka; Ustavljeno poslovanje
[member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

Popravljeni čisti dobiček (izguba)
na delnico, vključno s čistim
gibanjem stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in čistim
gibanjem povezanega
odloženega davka

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, povezanih s poslovnim
izidom, in čisto gibanje z njimi povezanega odloženega
davka]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAb
stract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdi
naryShares

shares

Popravljalni učinek zamenljivih
instrumentov na število
navadnih delnic

Število popravljalnih potencialnih navadnih delnic, ki se splošna praksa: MRS 33, 70.(b)
nanašajo na predpostavljeno zamenjavo zamenljivih člen
instrumentov podjetja.

ifrs-full

DilutiveEffectOfShareOption
sOnNumberOfOrdinaryShares

shares

Popravljalni učinek delniških
opcij na število navadnih delnic

Število popravljalnih potencialnih navadnih delnic, ki se splošna praksa: MRS 33, 70.(b)
nanašajo na predpostavljeno uveljavitev delniških opcij člen
podjetja.

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquire
dInBusinessCombinationMem
ber

member

Neposredni finančni najemi,
pridobljeni v poslovni združitvi
[member]

Ta pripadnik pomeni neposredne finančne najeme, ki so primer: MSRP 3, B64.(h) člen
bili pridobljeni v poslovni združitvah. [glej: poslovne
združitve [member]]

Uradni list Evropske unije

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

SL

ifrs-full
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Predpona

Popravljeni čisti dobiček na
delnico [abstract]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentProperty

Neposredni poslovni odhodki za Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s splošna praksa: MRS 40, 75.(f)
naložbene nepremičnine
popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih člen
nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyGenera
tingRentalIncome

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
X duration,
mInvestmentPropertyNotGene debit
ratingRentalIncome

Neposredni poslovni odhodki za
naložbene nepremičnine, ki ne
ustvarjajo prihodkov od
najemnin

Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s razkritje: MRS 40, 75.(f)(iii)
popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih člen
nepremičnin, ki v obdobju niso ustvarile prihodkov od
najemnin, pripoznanih v poslovnem izidu. [glej: Nalož
bene nepremičnine]

ifrs-full

DirectorsRemunerationEx
pense

X duration,
debit

Odhodki za plače direktorjev

Znesek prejemkov, ki so bili plačani ali se bodo plačali splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
direktorjem podjetja.
člen

ifrs-full

DisaggregationOfInsurance
ContractsAxis

axis

Razdružitev zavarovalnih
pogodb [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje:
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami MSRP 17, 98. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
MSRP 17, 107. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 109. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 131.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

SL

ifrs-full

L 429/212

Predpona

Neposredni poslovni odhodki za
naložbene nepremičnine
[abstract]
X duration,
debit
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Neposredni poslovni odhodki za Znesek neposrednih poslovnih odhodkov (vključno s razkritje: MRS 40, 75.(f)(ii)
naložbene nepremičnine, ki
popravili in vzdrževanjem), ki izhajajo iz naložbenih člen
ustvarjajo prihodke od najemnin nepremičnin, ki so v obdobju ustvarile prihodke od
najemnin, pripoznane v poslovnem izidu. [glej: Naložbene
nepremičnine]
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje:
MSRP 17, 98. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 109. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 131.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

DisaggregationOfInsurance
ContractsMember

member

Razdružitev zavarovalnih
pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni vse zavarovalne pogodbe, kadar so
razdružene na izdane zavarovalne pogodbe in sklenjene
pozavarovalne pogodbe. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os ‚Razdružitev zavarovalnih pogodb‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Zavarovalne
pogodbe [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplana
tory

text block

Razkritje računovodskih presoj
in ocen [text block]

Razkritje presoj, ki jih je poslovodstvo opravilo pri splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev podjetja, ki člen
imajo največji vpliv na zneske, pripoznane v računovod
skih izkazih, skupaj z informacijami o predpostavkah
podjetja glede prihodnosti in drugih glavnih virih negoto
vosti ocene ob koncu poročevalskega obdobja, ki pome
nijo precejšnje tveganje, da bodo v naslednjem letu
povzročili pomembno prilagoditev knjigovodskih vred
nosti sredstev in obveznosti. [glej: Knjigovodska vrednost
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpense
sAndOtherLiabilitiesExplana
tory

text block

Razkritje vnaprej vračunanih
stroškov in drugih obveznosti
[text block]

Razkritje vnaprej vračunanih stroškov in drugih obvezno splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
sti. [glej: Vnaprej vračunani stroški; Druge obveznosti]
člen

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesLineItems

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Razkritje pridobljenih terjatev
[abstract]
text block

Razkritje terjatev, pridobljenih v poslovni združitvi. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
poslovne združitve [member]]

Razkritje pridobljenih terjatev
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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Razkritje pridobljenih terjatev
[text block]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Razkritje pridobljenih terjatev
[table]

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfAcquiredReceiva
blesTable

Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s terjat razkritje: MSRP 3, B64.(h) člen
vami, pridobljenimi v poslovnih združitvah.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEstima
tesAbstract

Razkritje dejanskih škod v
primerjavi s prejšnjimi ocenami
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
text block
ComparedWithPreviousEstima
tesExplanatory

Razkritje dejanskih škod v
primerjavi s prejšnjimi ocenami
[text block]

Razkritje dejanskih škod v primerjavi s prejšnjimi ocenami
nediskontiranega zneska škod (tj. razvoja škod). Razkritje
razvoja škod se začne z obdobjem, v katerem so nastale
prve pomembne škode in za katero še vedno obstaja
negotovost glede zneska in časovnega okvira izplačil
škod na koncu poročevalskega obdobja, vendar ni treba,
da zajema obdobje, ki se začne več kot 10 let pred
koncem poročevalskega obdobja. Podjetju ni treba razkriti
informacij o razvoju škod, pri katerih se negotovost glede
zneska in časovnega okvira izplačil škod običajno razreši
v roku enega leta.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEstima
tesLineItems

Razkritje dejanskih škod v
primerjavi s prejšnjimi ocenami
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
table
ComparedWithPreviousEstima
tesTable

Razkritje dejanskih škod v
primerjavi s prejšnjimi ocenami
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi dejanskimi razkritje:
MSRP 17, 130. člen – začetek
škodami v primerjavi s prejšnjimi ocenami.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutDefinedBenefit
PlansExplanatory

text block

Razkritje dodatnih informacij o Razkritje dodatnih informacij o programih z določenimi razkritje: MRS 19, 137. člen
programih z določenimi zaslužki zaslužki, potrebno za izpolnitev ciljev MRS 19. [glej:
[text block]
Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivities
ForLesseeExplanatory

text block

Razkritje dodatnih informacij o
najemnih dejavnostih za
najemnika [text block]

SL

ifrs-full
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Razkritje dodatnih informacij o najemnih dejavnostih razkritje: MSRP 16, 59. člen
najemnika.
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razkritje:
MSRP 17, 130. člen – začetek
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MSRP 4, 39.(c)(iii)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
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18.12.2020

Predpona

Razkritje dodatnih informacij o najemnih dejavnostih razkritje: MSRP 16, 92. člen
najemodajalca.

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActivities
ForLessorExplanatory

text block

Razkritje dodatnih informacij o
najemnih dejavnostih za
najemodajalca [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutUnderstandingFi
nancialPositionsAndLiquidi
tyOfEntityExplanatory

text block

Razkritje dodatnih informacij za Razkritje dodatnih informacij, ki so lahko pomembne za primer: MRS 7, 50. člen
uporabnike računovodskih izkazov pri razumevanju
razumevanje finančnega
položaja in likvidnosti podjetja
finančnega položaja in likvidnosti podjetja.
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationExplanatory

text block

Razkritje dodatnih informacij
[text block]

Razkritje dodatnih informacij, ki niso predstavljene drugje razkritje: MRS 1, 112.(c) člen
v računovodskih izkazih, vendar so pomembne za razu
mevanje računovodskih izkazov.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationRepresentativeOfRi
skExposureArisingFromCon
tractsWithinScopeOfI
FRS17DuringPeriodExplana
tory

text block

Razkritje dodatnih informacij, ki
predstavljajo izpostavljenost
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17, v
obdobju [text block]

Razkritje dodatnih informacij, ki predstavljajo izpostavlje razkritje:
nost podjetja tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja MSRP 17, 123. člen – začetek
uporabe MSRP 17, v obdobju, če informacije o izposta veljavnosti 1.1.2021
vljenosti podjetja tveganju, razkrite na koncu poročeval
skega obdobja, tega ne predstavljajo ustrezno.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesExplanatory

SL

ifrs-full

text block

Razkritje opravljenih prilagoditev, ko je podjetje spreme razkritje: MSRP 17, 113.(b)
nilo podlago za razčlenitev finančnih prihodkov (odhod člen – začetek veljavnosti
kov) iz zavarovanja med poslovni izid in drugi vseobse 1.1.2021
gajoči donos za pogodbe z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku. [glej: Opis sestave postavk, ki so podlaga, za
pogodbe z elementi neposredne udeležbe pri dobičku;
Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja]

L 429/215

Razkritje opravljenih
prilagoditev, ko je podjetje
spremenilo podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku [text block]

Uradni list Evropske unije

Razkritje opravljenih
prilagoditev, ko je podjetje
spremenilo podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku [abstract]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Sklic

Razkritje opravljenih
prilagoditev, ko je podjetje
spremenilo podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Preglednica z razkritjem v zvezi z opravljenimi prilagodit razkritje: MSRP 17, 113.(b)
vami, ko je podjetje spremenilo podlago za razčlenitev člen – začetek veljavnosti
finančnih prihodkov (odhodkov) iz zavarovanja med 1.1.2021
poslovni izid in drugi vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe pri dobičku.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipation
FeaturesTable

table

Razkritje opravljenih
prilagoditev, ko je podjetje
spremenilo podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe
z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku [table]

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCre
ditLossesExplanatory

text block

Razkritje popravkov vrednosti za Razkritje popravkov vrednosti za kreditne izgube v zvezi splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
kreditne izgube [text block]
z oslabitvami finančnih sredstev zaradi kreditnih izgub. člen
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsArising
FromInsuranceContractsExpla
natory

text block

Razkritje zneskov, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesAbstract

Razkritje informacij, ki navajajo in pojasnjujejo zneske v razkritje:
računovodskih izkazih podjetja, ki izhajajo iz zavarovalnih MSRP 4, 36. člen – datum
pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Razkritje stroškov podjetja za
zagotavljanje storitev ključnega
poslovodnega osebja, ki jih
zagotavljajo ločena poslovodna
podjetja [abstract]

Uradni list Evropske unije

Pojasnilo oznake

SL

Označba

L 429/216

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesLineItems

Razkritje stroškov podjetja za
zagotavljanje storitev ključnega
poslovodnega osebja, ki jih
zagotavljajo ločena poslovodna
podjetja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
table
redByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesTable

Razkritje stroškov podjetja za
zagotavljanje storitev ključnega
poslovodnega osebja, ki jih
zagotavljajo ločena poslovodna
podjetja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s stroški razkritje: MRS 24, 18.A člen
podjetja za zagotavljanje storitev ključnega poslovodnega
osebja, ki jih zagotavljajo ločena poslovodna podjetja.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten text
tialIncomeTaxConsequence
sPracticablyDeterminableExpla
natory

Opis zneskov možnih vplivov
davka iz dobička, ki so
praktično ugotovljivi

Opis zneskov praktično ugotovljivih možnih vplivov razkritje: MRS 12, 82.A člen
davka iz dobička, ki bi izhajali iz plačila dividend delni
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: Zadržani
čisti dobiček]

L 429/217

Razkritje stroškov podjetja za
zagotavljanje storitev ključnega
poslovodnega osebja, ki jih
zagotavljajo ločena poslovodna
podjetja [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfAmountsIncur
text block
redByEntityForProvisionOfKey
ManagementPersonnelService
sProvidedBySeparateManage
mentEntitiesExplanatory

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateLineItems

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje zneskov, ki 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 [abstract]

text block

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 poravnani
tako prej kot v dvanajstih mesecih po datumu poročanja
kot po dvanajstih mesecih po datumu poročanja.

Razkritje zneskov, ki 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 [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

Razkritje zneskov, ki 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 [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/218

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
LineItems

Razkritje zneskov, ki 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 [table]

Sklic

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 dvanaj
stih mesecih po datumu poročanja.

Razkritje analize prihodkov iz
zavarovanja [abstract]
text block

table

Razkritje analize prihodkov iz
zavarovanja [text block]

Razkritje analize prihodkov iz zavarovanja. [glej: Prihodki razkritje:
iz zavarovanja]
MSRP 17, 106. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje analize prihodkov iz
zavarovanja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize prihodkov iz
zavarovanja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje:
prihodkov iz zavarovanja.
MSRP 17, 106. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje analize drugega
vseobsegajočega donosa po
postavkah [abstract]
text block

Razkritje analize drugega
vseobsegajočega donosa po
postavkah [text block]

Celotno razkritje analize drugega vseobsegajočega donosa razkritje: MRS 1, 106.A člen
po postavkah.

Razkritje analize drugega
vseobsegajočega donosa po
postavkah [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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ifrs-full

table

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateTable

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Table

table

Razkritje analize drugega
vseobsegajočega donosa po
postavkah [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MRS 1, 106.A člen
drugega vseobsegajočega donosa po postavkah.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPre
sentValueOfDefinedBenefit
ObligationThatDistinguishes
NatureCharacteristicsAndRi
sksExplanatory

text block

Razkritje analize sedanje
vrednosti obveze za določene
zaslužke, ki razlikuje med
naravo, značilnostmi in tveganji
[text block]

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]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedO
perationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedO
perationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedO
perationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedO
perationsTable

SL

ifrs-full

Razkritje analize enega zneska za ustavljeno poslovanje. razkritje: MSRP 5, 33.(b) člen
[glej: Ustavljeno poslovanje [member]]

Razkritje analize enega zneska
za ustavljeno poslovanje [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize enega zneska
za ustavljeno poslovanje [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 5, 33.(b) člen
enega zneska za ustavljeno poslovanje.

18.12.2020

table

Razkritje analize enega zneska
za ustavljeno poslovanje [text
block]

Uradni list Evropske unije

Razkritje analize enega zneska
za ustavljeno poslovanje
[abstract]

text block

L 429/220

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentAbstract

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

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili text block
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentExplanatory

Razkritje sredstev in obveznosti, Razkritje sredstev in obveznosti, za katere obstaja razkritje: MRS 1, 125. člen
za katere obstaja znatno
precejšnje tveganje pomembne prilagoditve v naslednjem
tveganje pomembne prilagoditve letu.
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentLineItems

Razkritje sredstev in obveznosti,
za katere obstaja znatno
tveganje pomembne prilagoditve
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili table
tiesWithSignificantRiskOfMate
rialAdjustmentTable

Razkritje sredstev in obveznosti, Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s sredstvi in razkritje: MRS 1, 125. člen
za katere obstaja znatno
obveznostmi, za katere obstaja znatno tveganje
tveganje pomembne prilagoditve pomembne prilagoditve.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAb
stract

Razkritje sredstev, pripoznanih
na podlagi stroškov, povezanih s
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised text block
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersExpla
natory

Razkritje sredstev, pripoznanih
Razkritje sredstev, pripoznanih na podlagi stroškov, pove razkritje: MSRP 15, 128.(a)
člen
na podlagi stroškov, povezanih s zanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci.
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersLineI
tems

Razkritje sredstev, pripoznanih
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
na podlagi stroškov, povezanih s razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
pridobitvijo ali izpolnitvijo
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
pogodb s kupci [line items]
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised table
FromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersTable

Razkritje sredstev, pripoznanih
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s sredstvi, razkritje: MSRP 15, 128.(a)
na podlagi stroškov, povezanih s pripoznanimi na podlagi stroškov, povezanih s pridobit člen
vijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci.
pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci [table]

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemune
rationExplanatory

Razkritje plačil revizorjem [text
block]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
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Razkritje nadomestil, izplačanih revizorjem podjetja.

Uradni list Evropske unije

text block

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfAuthorisationOf
FinancialStatementsExplana
tory

text block

Razkritje odobritve
računovodskih izkazov [text
block]

Razkritje odobritve računovodskih izkazov za izdajo.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsa
leAssetsExplanatory

text block

Razkritje finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo [text
block]

Razkritje finančnih sredstev, razvrščenih kot razpoložljivih splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za člen – datum prenehanja
prodajo]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Razkritje podlage za
konsolidacijo [text block]

Razkritje podlage, uporabljene za konsolidacijo.

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparatio text block
nOfFinancialStatementsExpla
natory

Razkritje podlage za pripravo
računovodskih izkazov [text
block]

Razkritje podlage, uporabljene za pripravo računovodskih splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
izkazov.

ifrs-full

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForA
griculturalActivityExplanatory

text block

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

Celotno razkritje za biološka sredstva, kmetijske pridelke razkritje: MRS 41, Razkritje
ob pospravitvi in državne podpore v zvezi z biološkimi
sredstvi.

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCost
sExplanatory

text block

Razkritje stroškov izposojanja
[text block]

Celotno razkritje za stroške izposojanja.

razkritje: MRS 23, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExpla
natory

text block

Razkritje najetih posojil [text
block]

Razkritje najetih posojil. [glej: Najeta posojila]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAs text block
setsAndLiabilitiesAggregatedIn
toSingleLineInvestmentBalan
ceTransitionFromProportiona
teConsolidationToEquityMet
hodExplanatory

Razkritje razčlenitve sredstev in
obveznosti, združenih v eno
postavko salda finančne naložbe,
prehod s sorazmerne
konsolidacije na kapitalsko
metodo [text block]

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 meto
do.

SL

ifrs-full

L 429/222

Predpona

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

Razkritje podrobnih informacij o
poslovni združitvi [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina text block
tionsExplanatory

Razkritje poslovnih združitev
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
poslovni združitvi [line items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina table
tionsTable

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi podrobnostmi razkritje: MSRP 3, B64. člen
poslovni združitvi [table]
o poslovnih združitvah.

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBa
lancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Razkritje stanj denarnih sredstev Razkritje stanj denarnih sredstev in stanj na računih pri splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
in stanj na računih pri centralnih centralnih bankah.
bankah [text block]

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashE
quivalentsExplanatory

text block

Razkritje denarnih sredstev in
Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
njihovih ustreznikov [text block] Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]
člen

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowState
mentExplanatory

text block

Razkritje izkaza denarnih tokov
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplanatory

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Celotno razkritje za poslovne združitve.

Uradni list Evropske unije

Celotno razkritje izkaza denarnih tokov.

razkritje: MSRP 3, Razkritja

razkritje: MRS 7 Predstavitev
izkaza denarnih tokov

Razkritje sprememb
računovodskih ocen [abstract]

Razkritje sprememb
Razkritje sprememb računovodskih ocen.
računovodskih ocen [text block]

razkritje: MRS 8, 39. člen

L 429/223

text block

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Razkritje sprememb
računovodskih ocen [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

table

Razkritje sprememb
računovodskih ocen [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s spremem razkritje: MRS 8, 39. člen
bami računovodskih ocen.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesAccountingE
stimatesAndErrorsExplanatory

text block

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

Celotno razkritje sprememb v računovodskih usmeritvah, razkritje: MRS 8 Računovodske
usmeritve
računovodskih ocenah in napakah.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplanatory

text block

Razkritje sprememb v
računovodskih usmeritvah [text
block]

Razkritje sprememb računovodskih usmeritev, ki jih je splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
sprejelo podjetje.

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBene
fitsPaidExplanatory

text block

Razkritje plačanih škod in
upravičenj [text block]

Razkritje škod in upravičenj, plačanih imetnikom polic. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalAbstract

Razkritje razredov delniškega
kapitala [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa text block
pitalExplanatory

Razkritje razredov delniškega
kapitala [text block]

Razkritje razredov delniškega kapitala. [glej: Delniški razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
kapital [member]]

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalLineItems

Razkritje razredov delniškega
kapitala [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa table
pitalTable

Razkritje razredov delniškega
kapitala [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razredi delni razkritje: MRS 1, 79.(a) člen
škega kapitala.

18.12.2020

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

L 429/224

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Označba

Sklic

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Razkritje zavarovanja s
premoženjem [text block]

Razkritje sredstev in obveznosti, uporabljenih za zavaro splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
vanje s premoženjem.
člen

ifrs-full

DisclosureOfCommitment
sAndContingentLiabilitiesEx
planatory

text block

Razkritje zavez in pogojnih
obveznosti [text block]

Razkritje zavez in pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
obveznosti [member]]
člen

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

text block

Razkritje zavez [text block]

Razkritje zavez.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

Razkritje primerjalnih
informacij, pripravljenih v skladu
s prejšnjimi GAAP [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor text block
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

Razkritje primerjalnih
Razkritje primerjalnih informacij, pripravljenih v skladu s razkritje: MSRP 1, 24. člen
informacij, pripravljenih v skladu prejšnjimi GAAP, v prvih računovodskih izkazih podjetja
s prejšnjimi GAAP [text block] po MSRP.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

Razkritje primerjalnih
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
informacij, pripravljenih v skladu razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
s prejšnjimi GAAP [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor table
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

Razkritje primerjalnih
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s primerjal razkritje: MSRP 1, 24. člen
informacij, pripravljenih v skladu nimi informacijami, pripravljenimi v skladu s prejšnjimi
s prejšnjimi GAAP [table]
GAAP.

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

text block

Razkritje sestave skupine [text
block]

Razkritje sestave skupine (obvladujoče in vsa njegova razkritje: MSRP 12, 10.(a)(i)
odvisna podjetja). [glej: Odvisna podjetja [member]; člen
Obvladujoče podjetje [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinan
cialInstrumentsWithMultiple
EmbeddedDerivativesExplana
tory

text

Opis sestavljenih finančnih
instrumentov z več vgrajenimi
izpeljanimi finančnimi
instrumenti

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 vred
nosti so medsebojno odvisne (kot je na zahtevo zamenljiv
dolžniški instrument). [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]; Finančni instrumenti, razred [member]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Uradni list Evropske unije
L 429/225

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

DisclosureOfConsolidatedAnd text block
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

Razkritje ločenih računovodskih
izkazov [text block]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

Razkritje pogojnih obveznosti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsAbstract

Celotno razkritje za ločene računovodske izkaze.

Sklic

razkritje: MRS 27, Razkritje,
razkritje: MSRP 12, Cilj
SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/226

Predpona

text block

Razkritje pogojnih obveznosti
[text block]

Razkritje pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti razkritje: MRS 37, 86. člen
[member]]

Razkritje pogojnih obveznosti v
poslovni združitvi [abstract]

table

table

Razkritje pogojnih obveznosti v
poslovni združitvi [text block]

Razkritje pogojnih obveznosti v poslovni združitvi. [glej: razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
Pogojne obveznosti [member]; poslovne združitve [mem
ber]]

Razkritje pogojnih obveznosti v
poslovni združitvi [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pogojnih obveznosti v
poslovni združitvi [table]

Preglednica z razkritjem informacij, povezanih s pogoj razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
nimi obveznostmi v poslovnih združitvah.
razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen

Razkritje pogojnih obveznosti
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pogojnih obveznosti
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogojnimi razkritje: MRS 37, 86. člen
obveznostmi.
18.12.2020

Razkritje nadaljnje udeležbe v
finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno
[abstract]

Uradni list Evropske unije

text block

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje nadaljnje udeležbe v finančnih sredstvih, za razkritje: MSRP 7, 42.E člen,
katera je bilo pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 42.G člen
sredstva]

Razkritje nadaljnje udeležbe v
finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje nadaljnje udeležbe v
finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.E člen,
udeležbo v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripo razkritje: MSRP 7, 42.G člen
znanje odpravljeno.

DisclosureOfCostOfSalesExpla
natory

text block

Razkritje stroškov prodaje [text
block]

Razkritje stroškov prodaje. [glej: Stroški prodaje]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpla
natory

text block

Razkritje kreditnega tveganja
[text block]

Razkritje kreditnega tveganja. [glej: Kreditno tveganje splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[member]]
člen, razkritje: MSRP 7
Kreditno tveganje

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reAbstract

Razkritje izpostavljenosti
kreditnemu tveganju [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu text block
reExplanatory

Razkritje izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Izposta razkritje: MSRP 7, 35.M člen
Razkritje izpostavljenosti
kreditnemu tveganju [text block] vljenost kreditnemu tveganju je kreditno tveganje, pove
zano s finančnimi sredstvi in zavezami podjetja za dajanje
kreditov.

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu
reLineItems

Razkritje izpostavljenosti
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
kreditnemu tveganju [line items] razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposu table
reTable

Razkritje izpostavljenosti
kreditnemu tveganju [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izpostavlje razkritje: MSRP 7, 35.M člen
nostjo kreditnemu tveganju.

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

Razkritje kreditnega tveganja
zavarovalnih pogodb [text
block]

Razkritje informacij o kreditnem tveganju zavarovalnih razkritje:
pogodb. [glej: Kreditno tveganje [member]; Vrste zavaro MSRP 4, 39.(d) člen – datum
valnih pogodb [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

text block

L 429/227

text block

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

SL

Razkritje nadaljnje udeležbe v
finančnih sredstvih, za katera je
bilo pripoznanje odpravljeno
[text block]

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text block

Razkritje dolžniških
instrumentov [text block]

Razkritje dolžniških instrumentov. [glej: Izdani dolžniški splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
instrumenti; Dolžniški instrumenti v posesti]
člen

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContractsExplanatory

text block

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

Razkritje odloženih stroškov pridobivanja, ki izhajajo iz splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški pridobivanja člen
iz naslova zavarovalnih pogodb]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncome
Explanatory

text block

Razkritje odloženih prihodkov
[text block]

Razkritje odloženih prihodkov. [glej: Odloženi prihodki] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

text block

Razkritje odloženih davkov [text Razkritje odloženih davkov. [glej: Obveznosti za odloženi splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
davek; Terjatve za odloženi davek]
člen
block]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansTable

ifrs-full

Razkritje programov z
določenimi zaslužki [abstract]
text block

Razkritje programov z določenimi zaslužki.
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Razkritje programov z
določenimi zaslužki [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje programov z
določenimi zaslužki [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s programi z razkritje: MRS 19, 138. člen
določenimi zaslužki.

DisclosureOfDepositsFrom
BanksExplanatory

text block

Razkritje depozitov bank [text
block]

Razkritje depozitov bank. [glej: Depoziti bank]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCu
stomersExplanatory

text block

Razkritje depozitov strank [text
block]

Razkritje depozitov strank. [glej: Depoziti strank]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

text block
DisclosureOfDepreciationAn
dAmortisationExpenseExplana
tory

Razkritje stroškov amortizacije
[text block]

Razkritje stroškov amortizacije. [glej: Stroški amortizacije] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

Razkritje izpeljanih finančnih
instrumentov [text block]

Razkritje izpeljanih finančnih instrumentov. [glej: Izpeljani splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
finančni instrumenti [member]]
člen

text block

[glej: razkritje: MRS 19, 138. člen

18.12.2020

Razkritje programov z
določenimi zaslužki [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob splošna praksa: MSRP 7, 7.
najetih posojilih [table]
nostmi o najetih posojilih.
člen

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombina
tionsExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o poslovnih združitvah. razkritje: MSRP 3 Razkrivanje,
poslovnih združitvah [text
[glej: poslovne združitve [member]]
uporaba členov 59 in 61
block]

18.12.2020

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
bioloških sredstvih [abstract]
SL

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o bioloških sredstvih. [glej: primer: MRS 41, 43. člen
bioloških sredstvih [text block]
Biološka sredstva]

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
bioloških sredstvih [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob primer: MRS 41, 43. člen
nostmi o bioloških sredstvih.
bioloških sredstvih [table]

Razkritje podrobnih informacij o
najetih posojilih [abstract]
text block

Uradni list Evropske unije

table

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o najetih posojilih. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 7.
najetih posojilih [text block]
Najeta posojila]
člen

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
najetih posojilih [line items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

L 429/229

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRi
skThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Abstract

Razkritje podrobnih informacij o
koncentracijah tveganja, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutConcentrationsOfRi
skThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Explana
tory

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o koncentracijah tveganja, razkritje:
koncentracijah tveganja, ki
ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
MSRP 17, 127. člen – začetek
izhaja iz pogodb iz področja
veljavnosti 1.1.2021
uporabe MSRP 17 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRi
skThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Razkritje podrobnih informacij o
koncentracijah tveganja, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [line items]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRi
skThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4Explanatory

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s koncentraci razkritje:
koncentracijah tveganja, ki
jami tveganja, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17, 127. člen – začetek
izhaja iz pogodb iz področja
MSRP 17.
veljavnosti 1.1.2021
uporabe MSRP 17 [table]

Uradni list Evropske unije

table

SL

ifrs-full

L 429/230

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4 [abstract]

text block

razkritje:
MSRP 4, 39.G(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o finančnih sredstvih,
finančnih sredstvih, opisanih v
opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4. [glej: Finančna sredstva,
39.E(a) členu MSRP 4 [text
opisana v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]
block]

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForJointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForJointVenturesExplana
tory

Sklic

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za
pridružena podjetja [abstract]

text block

table

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za
pridružena podjetja [text block]

Razkritje podrobnih informacij o finančnih sredstvih,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4, za pridružena podjetja.
[glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP 4,
poštena vrednost]

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za
pridružena podjetja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
finančnih sredstvih, opisanih v
sredstvi, opisanimi v 39.E(a) členu MSRP 4, za pridružena MSRP 4, 39.J člen – datum
podjetja.
39.E(a) členu MSRP 4, za
prenehanja veljavnosti
pridružena podjetja [table]
1.1.2021

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za skupne
podvige [abstract]

text block

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za skupne
podvige [text block]

Razkritje podrobnih informacij o finančnih sredstvih,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4, za skupne podvige.
[glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP
4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/231

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForAssociatesAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za skupne
podvige [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4ForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaOfI
FRS4Table

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
MSRP 4, 39.G(a) člen – datum
finančnih sredstvih, opisanih v
sredstvi, opisanimi v 39.E(a) členu MSRP 4.
prenehanja veljavnosti
39.E(a) členu MSRP 4 [table]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstrument
sExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o finančnih instrumentih. razkritje: MSRP 7, 31. člen,
razkritje: MSRP 7, 7. člen,
finančnih instrumentih [text
[glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
block]
razkritje: MSRP 7, 35.K člen

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsExpla
natory

table

SL

Označba

L 429/232

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
sredstvi, opisanimi v 39.E(a) členu MSRP 4, za skupne MSRP 4, 39.J člen – datum
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, za skupne podvige.
prenehanja veljavnosti
podvige [table]
1.1.2021

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih sredstvih, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4 [line
items]

Razkritje podrobnih informacij o
pred tveganjem varovanih
postavkah [abstract]

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o pred tveganjem varo razkritje: MSRP 7, 24.B člen
pred tveganjem varovanih
vanih postavkah. [glej: Pred tveganjem varovane postavke
postavkah [text block]
[member]]

18.12.2020

text block

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 24.B člen
pred tveganjem varovanih
nostmi o pred tveganjem varovanih postavkah.
postavkah [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o varovanjih pred tvega razkritje:
MSRP 7, 22. člen – datum
varovanjih pred tveganjem [text njem.
block]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sTable

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 24.A člen
instrumentih za varovanje pred nostmi o instrumentih za varovanje pred tveganjem.
tveganjem [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o neopredmetenih sred razkritje: MRS 38, 118. člen
neopredmetenih sredstvih [text
stvih. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutInvestmentProper
tyExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o naložbenih nepremični razkritje: MRS 40, 32.A člen
naložbenih nepremičninah [text nah. [glej: Naložbene nepremičnine]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o opredmetenih osnovnih razkritje: MRS 16, 73. člen
opredmetenih osnovnih
sredstvih. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
sredstvih [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o dogovorih o koncesiji razkritje: SOP 29, 6. člen
dogovorih o koncesiji storitev
storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]
[text block]

Razkritje podrobnih informacij o
instrumentih za varovanje pred
tveganjem [abstract]
text block

Razkritje podrobnih informacij o Razkritje podrobnih informacij o instrumentih za varo razkritje: MSRP 7, 24.A člen
instrumentih za varovanje pred vanje pred tveganjem. [glej: Instrumenti za varovanje
tveganjem [text block]
pred tveganjem [member]]
Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
instrumentih za varovanje pred razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
tveganjem [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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ifrs-full

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
pred tveganjem varovanih
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
postavkah [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsLineI
tems

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWith
CustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWith
CustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWith
CustomersTable

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpe text block
rationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExpla
natory

text block

Razkritje dividend [text block]

Razkritje dividend. Dividende so razdelitve dobička imet splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
nikom kapitalskih naložb sorazmerno z njihovimi deleži v člen
posameznih razredih kapitala.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShare
Explanatory

text block

Razkritje čistega dobička na
delnico [text block]

Celotno razkritje čistega dobička na delnico.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeO
fInvestmentEntityStatusOnFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Razkritje učinka spremembe
Razkritje učinka spremembe statusa naložbenega podjetja razkritje: MSRP 12, 9.B člen
statusa naložbenega podjetja na na računovodske izkaze. [glej: Razkritje naložbenih
računovodske izkaze [text block] podjetij [text block]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChange
text block
sInForeignExchangeRatesExpla
natory

Razkritje vplivov sprememb
deviznih tečajev [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognise
dAbstract

Razkritje učinka zavarovalnih
pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance text block
ContractsInitiallyRecognise
dExplanatory

Razkritje učinka zavarovalnih
pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje
[text block]

Razkritje razčlenitve prihodkov
iz pogodb s kupci [abstract]
text block

table

Razkritje razčlenitve prihodkov
iz pogodb s kupci [text block]

Razkritje razčlenitve prihodkov iz pogodb s kupci. [glej: razkritje: MSRP 15, 114. člen
Prihodki iz pogodb s kupci]

Razkritje razčlenitve prihodkov
iz pogodb s kupci [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje razčlenitve prihodkov
iz pogodb s kupci [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razčlenitvijo razkritje: MSRP 15, 114. člen
prihodkov iz pogodb s kupci.

Razkritje ustavljenega poslovanja Razkritje ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno poslo splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[text block]
vanje [member]]
člen

Celotno razkritje vplivov sprememb deviznih tečajev.

razkritje: MRS 33, Razkritje

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfDisaggregationO
fRevenueFromContractsWith
CustomersAbstract

SL

ifrs-full
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Predpona

razkritje: MRS 21, Razkritje

18.12.2020

Razkritje učinkov zavarovalnih pogodb, za katere je bilo razkritje:
opravljeno začetno pripoznanje v obdobju. [glej: Zavaro MSRP 17, 107. člen – začetek
valne pogodbe [member]]
veljavnosti 1.1.2021

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedLi
neItems

Razkritje učinka zavarovalnih
pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance table
ContractsInitiallyRecognised
Table

Razkritje učinka zavarovalnih
pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinki zava razkritje:
rovalnih pogodb, za katere je bilo opravljeno začetno MSRP 17, 107. člen – začetek
pripoznanje v obdobju.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossAbstract

Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa
na poslovni izid [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssociate
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssociate
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssociate
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssociate
sTable

Razkritje učinka prerazvrstitve
Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega razkritje:
na podlagi izravnalnega pristopa pristopa na poslovni izid.
MSRP 4, 39.L(e) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
na poslovni izid [text block]
MSRP 9
Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa
na poslovni izid za pridružena
podjetja [abstract]

text block

Razkritje učinka prerazvrstitve
Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega
na podlagi izravnalnega pristopa pristopa na poslovni izid za pridružena podjetja.
na poslovni izid za pridružena
podjetja [text block]
Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa
na poslovni izid za pridružena
podjetja [line items]

razkritje:
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom
Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na
na poslovni izid za pridružena
poslovni izid za pridružena podjetja.
podjetja [table]

razkritje:
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9
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table

Uradni list Evropske unije

text block

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossTable

Sklic

Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa
na poslovni izid za skupne
podvige [abstract]

text block

Razkritje učinka prerazvrstitve na podlagi izravnalnega
Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa pristopa na poslovni izid za skupne podvige.
na poslovni izid za skupne
podvige [text block]

Razkritje učinka prerazvrstitve
na podlagi izravnalnega pristopa
na poslovni izid za skupne
podvige [line items]

table

razkritje:
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje učinka prerazvrstitve
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom
na podlagi izravnalnega pristopa prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na
na poslovni izid za skupne
poslovni izid za skupne podvige.
podvige [table]

razkritje:
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Razkritje učinka prerazvrstitve
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
na podlagi izravnalnega pristopa razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
na poslovni izid [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje učinka prerazvrstitve
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z učinkom razkritje:
na podlagi izravnalnega pristopa prerazvrstitve na podlagi izravnalnega pristopa na MSRP 4, 39.L(e) člen – začetek
na poslovni izid [table]
poslovni izid.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

18.12.2020

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Označba

Sklic

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 obvladovanja,
na lastniški kapital, ki ga je mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefit
sExplanatory

text block

Razkritje zaslužkov zaposlencev
[text block]

Celotno razkritje zaslužkov zaposlencev.

razkritje: MRS 19, Področje
uporabe

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable text block
SegmentsExplanatory

Razkritje poslovnih odsekov
podjetja [text block]

Celotno razkritje poslovnih odsekov podjetja.

razkritje: MSRP 8, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRepor text block
tingPeriodExplanatory

Razkritje dogodkov po
poročevalskem obdobju [text
block]

Celotno razkritje dogodkov po poročevalskem obdobju. razkritje: MRS 10, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSuppor
text
tingRecognitionOfDeferredTa
xAssetsDependentOnFutureTa
xableProfitsAndEntityHasSuffe
redALossInCurrentOrPrece
dingPeriodExplanatory

Opis dokazil, ki podpirajo
pripoznanje terjatve 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 zakonodaji,
na katero se nanaša terjatev za
odloženi davek

Opis narave dokazov, ki podpirajo pripoznanje terjatve za razkritje: MRS 12, 82. člen
odloženi davek, če je: (a) izraba odložene terjatve za davek
odvisna od prihodnjih obdavčljivih dobičkov, ki presegajo
dobičke, nastale iz odprave obstoječih obdavčljivih razlik,
in (b) podjetje pretrpelo izgubo bodisi v obravnavanem
bodisi v prejšnjem obdobju po davčni zakonodaji, na
katero se nanaša odložena terjatev za davek. [glej: Začasne
razlike [member]; Terjatev za odloženi davek, kadar je
izraba odvisna od prihodnjih obdavčljivih dobičkov, ki
presegajo dobičke, nastale iz odprave obstoječih obdavč
ljivih razlik, in je podjetje pretrpelo izgubo po zakonodaji,
na katero se nanaša terjatev za odloženi davek]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNatu
reExplanatory

text block

Razkritje odhodkov po naravi
[text block]

Razkritje odhodkov po naravi. [glej: Odhodki, po naravi] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

text block

Razkritje odhodkov [text block]

Razkritje odhodkov.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

L 429/237

Razkritje učinkov sprememb
lastniškega deleža obvladujočega
podjetja v odvisnem podjetju, ki
ne povzročijo izgube
obvladovanja, na lastniški
kapital, ki ga je mogoče pripisati
lastnikom obvladujočega
podjetja [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfEffectsOfChange text block
sInParentsOwnershipInterestIn
SubsidiaryThatDoNotResultIn
LossOfControlOnEquityAttri
butableToOwnersOfParentEx
planatory

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfExplorationAndE
valuationAssetsExplanatory

text block

Razkritje sredstev za
Celotno razkritje sredstev za raziskovanje in vrednotenje. razkritje: MSRP 6, Razkritje
raziskovanje in vrednotenje [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfExtentOfRiskEx
posureEntityManagesForHed
gingRelationshipsDirectlyAf
fectedByInterestRateBenchmar
kReformExplanatory

text block

Razkritje obsega izpostavljenosti Razkritje obsega izpostavljenosti tveganju, ki ga upravlja razkritje: MSRP 7, 24.H(b) člen
tveganju, ki ga upravlja podjetje podjetje za razmerja varovanja pred tveganjem, na katera
za razmerja varovanja pred
neposredno vpliva reforma referenčnih obrestnih mer.
tveganjem, na katera neposredno
vpliva reforma referenčnih
obrestnih mer [text block]

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInforma
tionForEachBusinessCombina
tionIsImpracticable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure text block
mentExplanatory

SL

ifrs-full

L 429/238

Predpona

Razkritje zunanjih bonitetnih
ocen [abstract]

Razkritje zunanjih bonitetnih
ocen [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje zunanjih bonitetnih
ocen [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zunanjimi primer:
bonitetnimi ocenami.
MSRP 7, IG24. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

text

Pojasnilo dejstva in pojasnilo,
zakaj je razkritje informacij o
prihodkih in poslovnem izidu
neizvedljivo

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 [member];
Prihodki]

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti [text block]

Celotno razkritje merjenja poštene vrednosti.

razkritje: MSRP 13, Razkritje

18.12.2020

Razkritje zunanjih bonitetnih ocen. [glej: Zunanje boni primer:
tetne ocene [member]]
MSRP 7, IG24. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

Razkritje zunanjih bonitetnih
ocen [text block]

text block

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure text block
mentOfAssetsExplanatory

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti sredstev [text block]

Razkritje merjenja poštene vrednosti sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti sredstev [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure table
mentOfAssetsTable

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti sredstev [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti lastniškega kapitala
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure text block
mentOfEquityExplanatory

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti lastniškega kapitala
[text block]

Razkritje merjenja poštene vrednosti lastniškega kapitala. razkritje: MSRP 13, 93. člen

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti lastniškega kapitala
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure table
mentOfEquityTable

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti lastniškega kapitala
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti lastniškega kapitala.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti obveznosti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure text block
mentOfLiabilitiesExplanatory

Razkritje o merjenju poštene
Razkritje merjenja poštene vrednosti obveznosti.
vrednosti obveznosti [text block]

razkritje: MSRP 13, 93. člen

razkritje: MSRP 13, 93. člen
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Razkritje o merjenju poštene
vrednosti sredstev [abstract]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

Razkritje o merjenju poštene
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
vrednosti obveznosti [line items] razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure table
mentOfLiabilitiesTable

Razkritje o merjenju poštene
vrednosti obveznosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z merjenjem razkritje: MSRP 13, 93. člen
poštene vrednosti obveznosti.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEac
hInvestmentInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeExpla
natory

text block

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [text
block]

Razkritje poštene vrednosti naložb v kapitalske instru razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Naložbe v kapitalske instrumente, določene kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega dono
sa]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabili
tiesAndReclassificationExpla
natory

text block

Razkritje informacij o možnih
razlikah med knjigovodsko
vrednostjo in pošteno vrednostjo
pogodb, opisanih v 29.(b) členu
in 29.(c) členu MSRP 7 [text
block]

Razkritje informacij o obsegu možnih razlik med knjigo
vodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo: (a) naložb v
kapitalske instrumente, ki nimajo kotirane tržne cene na
delujočem trgu (ali v izpeljane finančne instrumente,
povezane s takimi kapitalskimi instrumenti) in ki se
merijo po nabavni vrednosti, ker poštene vrednosti ni
mogoče zanesljivo izmeriti; in (b) pogodb, ki vsebujejo
možnost diskrecijske udeležbe, če poštene vrednosti te
možnosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Razkritje poštene vrednosti
finančnih instrumentov [text
block]

Razkritje poštene vrednosti finančnih instrumentov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Finančni instrumenti, razred [member]; Po pošteni vred člen
nosti [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeLineItems

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [line
items]

razkritje:
MSRP 7, 30. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

SL

ifrs-full

L 429/240

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsAbstract

Razkritje poštene vrednosti
sredstev programa [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

text block

table

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pošteno razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen
vrednostjo naložb v kapitalske instrumente, določene
kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobse
gajočega donosa.

Razkritje poštene vrednosti
sredstev programa [text block]

Razkritje poštene vrednosti sredstev programa z določe razkritje: MRS 19, 142. člen
nimi zaslužki. [glej: Sredstva programa [member];
Programi z določenimi zaslužki [member]]

Razkritje poštene vrednosti
sredstev programa [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje poštene vrednosti
sredstev programa [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pošteno razkritje: MRS 19, 142. člen
vrednostjo sredstev programa z določenimi zaslužki.

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost
[abstract]
text block

table

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost [text
block]

Razkritje poštenih vrednosti, ki se v začetnem izkazu razkritje: MSRP 1, 30. člen
finančnega položaja podjetja v skladu z MSRP uporabljajo
kot predpostavljena vrednost za postavke opredmetenih
osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin ali neopred
metenih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva;
Naložbene nepremičnine; Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

Razkritje poštene vrednosti
postavk, uporabljenih kot
predpostavljena vrednost [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

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 predpostavljena
vrednost.

L 429/241

Razkritje poštene vrednosti
naložb v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [table]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFairValueOfInvest table
mentsInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeTable

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Razkritje prihodkov (odhodkov) iz naslova provizij]
člen

DisclosureOfFinanceCostExpla text block
natory

Razkritje stroškov financiranja
[text block]

Razkritje stroškov financiranja. [glej: Stroški financiranja] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx text block
penseExplanatory

Razkritje finančnih prihodkov
(stroškov financiranja) [text
block]

Razkritje finančnih prihodkov (stroškov financiranja). splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[glej: Finančni prihodki (stroški financiranja)]
člen

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx text block
planatory

Razkritje finančnih prihodkov
[text block]

Razkritje finančnih prihodkov. [glej: Finančni prihodki]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAbstract

Razkritje finančnih sredstev
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensatio
nAbstract

Razkritje finančnih sredstev, na
katera vplivajo spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf text block
fectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationEx
planatory

Razkritje finančnih sredstev, na Razkritje določitve finančnih sredstev kot posledica spre razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen
katera vplivajo spremembe
memb MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim
MSRP 9 za elemente predplačila nadomestilom.
z negativnim nadomestilom
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLi
neItems

Razkritje finančnih sredstev, na
katera vplivajo spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom [line
items]

DisclosureOfFeeAndCommis
sionIncomeExpenseExplana
tory

ifrs-full

text block

SL

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

ifrs-full

L 429/242

Predpona

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje finančnih sredstev, na Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z določitvijo razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen
katera vplivajo spremembe
finančnih sredstev kot posledica sprememb MSRP 9 za
MSRP 9 za elemente predplačila elemente predplačila z negativnim nadomestilom.
z negativnim nadomestilom
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfI
FRS9Abstract

Razkritje finančnih sredstev na
datum začetka uporabe MSRP 9
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt text block
DateOfInitialApplicationOfI
FRS9Explanatory

Razkritje finančnih sredstev na
Razkritje finančnih sredstev na datum začetka uporabe razkritje: MSRP 7, 42.I člen
datum začetka uporabe MSRP 9 MSRP 9.
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfI
FRS9LineItems

Razkritje finančnih sredstev na
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
datum začetka uporabe MSRP 9 razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
[line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt table
DateOfInitialApplicationOfI
FRS9Table

Razkritje finančnih sredstev na
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 42.I člen
datum začetka uporabe MSRP 9 sredstvi na datum začetka uporabe MSRP 9.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsEx text block
planatory

Razkritje finančnih sredstev [text Razkritje finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
HeldForTradingExplanatory

Razkritje finančnih sredstev v
Razkritje finančnih sredstev, razvrščenih kot v posesti za splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
posesti za trgovanje [text block] trgovanje. [glej: Finančna sredstva]
člen

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsLi
neItems

text block

razkritje: MSRP 7, 7. člen
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Razkritje finančnih sredstev [line Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFinancialAssetsAf table
fectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTa
ble

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

DisclosureOfFinancialAssetsTa table
ble

Razkritje finančnih sredstev
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redAbstract

Razkritje finančnih sredstev, ki
so prekoračila zapadlost v
plačilo ali so oslabljena
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesAbstract

Sklic

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 7. člen
sredstvi.
SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/244

Predpona

text block

Razkritje finančnih sredstev, ki so prekoračila zapadlost v razkritje:
plačilo ali so oslabljena. [glej: Finančna sredstva]
MSRP 7, 37. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Razkritje finančnih sredstev, ki
so prekoračila zapadlost v
plačilo ali so oslabljena [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje finančnih sredstev, ki
so prekoračila zapadlost v
plačilo ali so oslabljena [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
sredstvi, ki so prekoračila zapadlost v plačilo ali so osla MSRP 7, 37. člen – datum
bljena.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

table

Razkritje finančnih sredstev, ki
so prekoračila zapadlost v
plačilo ali so oslabljena [text
block]

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se uporablja izravnalni
pristop [abstract]
text block

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se uporablja izravnalni
pristop [text block]

18.12.2020

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za pridružena podjetja
uporablja izravnalni pristop
[abstract]

Razkritje finančnih sredstev, za katera se uporablja izrav razkritje:
nalni pristop.
MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesLineI
tems

table

Sklic

Razkritje finančnih sredstev, za Razkritje finančnih sredstev, za katera se za pridružena razkritje:
katera se za pridružena podjetja podjetja uporablja izravnalni pristop.
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
uporablja izravnalni pristop [text
block]
MSRP 9

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za pridružena podjetja
uporablja izravnalni pristop [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za pridružena podjetja
uporablja izravnalni pristop
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
sredstvi, za katera se za pridružena podjetja uporablja MSRP 4, 39.M člen – začetek
izravnalni pristop.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za skupne podvige
uporablja izravnalni pristop
[abstract]

text block

Razkritje finančnih sredstev, za Razkritje finančnih sredstev, za katera se za skupne razkritje:
podvige uporablja izravnalni pristop.
MSRP 4, 39.M člen – začetek
katera se za skupne podvige
veljavnosti ob prvi uporabi
uporablja izravnalni pristop [text
block]
MSRP 9

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za skupne podvige
uporablja izravnalni pristop [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesExplana
tory

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDereco
gnitionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDereco
gnitionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDereco
gnitionLineItems

table

Sklic

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se za skupne podvige
uporablja izravnalni pristop
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
sredstvi, za katera se za skupne podvige uporablja izrav MSRP 4, 39.M člen – začetek
nalni pristop.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se uporablja izravnalni
pristop [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje finančnih sredstev, za
katera se uporablja izravnalni
pristop [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje:
sredstvi, za katera se uporablja izravnalni pristop.
MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Razkritje prenesenih finančnih
sredstev, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno
[abstract]

text block

Razkritje prenesenih finančnih
sredstev, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno [text
block]

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]]

Razkritje prenesenih finančnih
sredstev, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

ifrs-full

table

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesTable

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/246

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDereco
gnitionTable

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prenesenimi razkritje: MSRP 7, 42.D člen
finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAtFairValueThroughPro
fitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRa
teAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateTa
ble

table

Razkritje finančnih instrumentov Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi splošna praksa: MSRP 7, 39.
po vrsti obrestne mere [table]
instrumenti po vrsti obrestne mere.
člen

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossExplana
tory

text block

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

SL

Razkritje prenesenih finančnih
sredstev, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno
[table]

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
finančnih instrumentih [abstract]
text block

Razkritje finančnih instrumentov Razkritje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
po pošteni vrednosti prek
prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [mem člen
poslovnega izida [text block]
ber]; Finančni instrumenti, razred [member]]

text block

Razkritje finančnih instrumentov Razkritje finančnih instrumentov po vrsti obrestne mere. splošna praksa: MSRP 7, 39.
po vrsti obrestne mere [text
člen
[glej: Finančni instrumenti, razred [member]]
block]

Uradni list Evropske unije

Razkritje finančnih instrumentov
po vrsti obrestne mere [abstract]

Razkritje finančnih instrumentov Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
po vrsti obrestne mere [line
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

L 429/247

Razkritje finančnih instrumentov, določenih kot merjenih splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]; Finančni instrumenti, razred
[member]]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Razkritje finančnih instrumentov Celotno razkritje finančnih instrumentov podjetja.
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsHeldForTradingExplana
tory

text block

Razkritje finančnih instrumentov Razkritje finančnih instrumentov, razvrščenih kot v splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
v posesti za trgovanje [text
posesti za trgovanje. [glej: Finančni instrumenti, razred člen
block]
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAbstract

Razkritje finančnih obveznosti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensatio
nAbstract

Razkritje finančnih obveznosti,
na katere vplivajo spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie text block
sAffectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationEx
planatory

Razkritje finančnih obveznosti,
Razkritje določitve finančnih obveznosti kot posledica razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen
na katere vplivajo spremembe
sprememb MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim
MSRP 9 za elemente predplačila nadomestilom.
z negativnim nadomestilom
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLi
neItems

Razkritje finančnih obveznosti,
na katere vplivajo spremembe
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom [line
items]

L 429/248

Predpona

razkritje: MSRP 7, Področje
uporabe
SL

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
finančnih instrumentih [line
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MSRP 7, 31. člen,
finančnih instrumentih [table]
nostmi o finančnih instrumentih.
razkritje: MSRP 7, 7. člen,
razkritje: MSRP 7, 35.K člen

18.12.2020

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

table

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje finančnih obveznosti,
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z določitvijo razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen
na katere vplivajo spremembe
finančnih obveznosti kot posledica sprememb MSRP 9 za
MSRP 9 za elemente predplačila elemente predplačila z negativnim nadomestilom.
z negativnim nadomestilom
[table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

Razkritje finančnih obveznosti
na datum začetka uporabe
MSRP 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

ifrs-full

text block

Razkritje finančnih obveznosti na datum začetka uporabe razkritje: MSRP 7, 42.I člen
MSRP 9.

Razkritje finančnih obveznosti
na datum začetka uporabe
MSRP 9 [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje finančnih obveznosti
na datum začetka uporabe
MSRP 9 [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 42.I člen
obveznostmi na datum začetka uporabe MSRP 9.

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Razkritje finančnih obveznosti
[text block]

Razkritje finančnih obveznosti. [glej: Finančne obveznosti] razkritje: MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesHeldForTradingExplanatory

text block

Razkritje finančnih obveznosti v Razkritje finančnih obveznosti, razvrščenih kot v posesti splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
posesti za trgovanje [text block] za trgovanje. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sTable

table

Razkritje finančnih obveznosti
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje finančnih obveznosti
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s finančnimi razkritje: MSRP 7, 7. člen
obveznostmi.
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Razkritje finančnih obveznosti
na datum začetka uporabe
MSRP 9 [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFinancialLiabilitie table
sAffectedByAmendmentsToI
FRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTa
ble

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje obvladovanja finančnih Razkritje praks in politik podjetja na področju obvlado splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
tveganj [text block]
vanja finančnih tveganj.
člen

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoptio text block
nExplanatory

Razkritje prve uporabe [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplana
tory

Razkritje oblik financiranja
Razkritje oblik financiranja strukturiranega podjetja (npr. primer: MSRP 12, B26.(g) člen
komercialni papirji ali srednjeročne menice) in njihovega
strukturiranega podjetja in
njihovega tehtanega
tehtanega povprečnega trajanja.
povprečnega trajanja [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmi text block
nistrativeExpenseExplanatory

Razkritje stroškov splošnih
dejavnosti [text block]

Razkritje stroškov splošnih dejavnosti. [glej: Odhodki splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
splošnih služb]
člen

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

text block

Razkritje splošnega
obračunavanja varovanja pred
tveganjem [text block]

Celotno razkritje splošnega obračunavanja varovanja pred razkritje: MSRP 7,
tveganjem.
Obračunavanje varovanja pred
tveganjem

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInforma
tionAboutFinancialStatement
sExplanatory

text block

Razkritje splošnih informacij o
računovodskih izkazih [text
block]

Celotno razkritje splošnih informacij o računovodskih razkritje: MRS 1, 51. člen
izkazih.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasAbstract

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasLineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalA
reasTable

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

Celotno razkritje prve uporabe Mednarodnih standardov razkritje: MSRP 1,
računovodskega poročanja s strani podjetja.
Predstavljanje in razkrivanje

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfFinancialRiskMa
nagementExplanatory

SL

ifrs-full

text block
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Predpona

Razkritje geografskih območij
[abstract]
text block

Razkritje geografskih območij
[text block]

Razkritje informacij o geografskih območjih.

Razkritje geografskih območij
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje geografskih območij
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z geografskimi razkritje: MSRP 8, 33. člen
območji.

text block

Razkritje predpostavke o
delujočem podjetju [text block]

Razkritje sposobnosti podjetja za nadaljevanje delovanja. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

razkritje: MSRP 8, 33. člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfGoodwillExplana
tory

text block

Razkritje dobrega imena [text
block]

Razkritje dobrega imena. [glej: Dobro ime]

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAllo
catedToCashgeneratingUnitEx
planatory

text

Pojasnitev dobrega imena, ki ni
razporejeno na denar
ustvarjajočo enoto

Pojasnitev razlogov, zakaj del dobrega imena, prevzetega razkritje: MRS 36, 133. člen
v poslovni združitvi, ni bil razporejen na denar ustvarja
jočo enoto (skupino enot). [glej: Dobro ime; Denar ustvar
jajoče enote [member]; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

text block

Razkritje državnih podpor [text
block]

Celotno razkritje državnih podpor.

razkritje: MRS 20, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gExplanatory

Razkritje obračunavanja varovanja pred tveganjem.

razkritje:
MSRP 7, 22. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gLineItems

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingTable

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje:
varovanju pred tveganjem [table] nostmi o varovanju pred tveganjem.
MSRP 7, 22. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggre
gatedInterestsInSimilarEntitie
sExplanatory

text block

Razkritje, kako je podjetje
združilo deleže v podobnih
podjetjih [text block]

Podjetje razkrije način združevanja deležev v podobnih razkritje: MSRP 12, B3. člen
podjetjih.

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationary text block
ReportingExplanatory

Razkritje hiperinflacijskega
poročanja [text block]

Celotno razkritje računovodskega poročanja v hiperinfla razkritje: MRS 29, Razkritja
cijskih gospodarstvih.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairmen
tLossAbstract

Razkritje izgube zaradi oslabitve
in razveljavitve izgube zaradi
oslabitve [abstract]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
varovanju pred tveganjem
[abstract]
Razkritje obračunavanja
varovanja pred tveganjem [text
block]

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
varovanju pred tveganjem [line razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

text block

L 429/251

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairmen
tLossExplanatory

Razkritje izgube zaradi oslabitve Razkritje izgube zaradi oslabitve in razveljavitve izgube razkritje: MRS 36, 126. člen
in razveljavitve izgube zaradi
zaradi oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Razvelja
oslabitve [text block]
vitev izgube zaradi oslabitve]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairmen
tLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairmen
tLossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sRecognisedOrReversedAb
stract

Razkritje pripoznane ali
razveljavljene izgube zaradi
oslabitve za denar ustvarjajočo
enoto [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sRecognisedOrReversedLineI
tems

Razkritje pripoznane ali
razveljavljene izgube zaradi
oslabitve za denar ustvarjajočo
enoto [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sRecognisedOrReversedTable

table

Razkritje pripoznane ali
razveljavljene izgube zaradi
oslabitve za denar ustvarjajočo
enoto [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pripoznano razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
ali razveljavljeno izgubo zaradi oslabitve za denar ustvar člen
jajočo enoto.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAs
setsExplanatory

text block

Razkritje oslabitve sredstev [text
block]

Celotno razkritje oslabitve sredstev.

razkritje: MRS 36, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExpla
natory

text block

Razkritje davka iz dobička [text
block]

Celotno razkritje davka iz dobička.

razkritje: MRS 12, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedOtherEqui
tyInstrumentsGrantedDuring
PeriodExplanatory

text block

Razkritje posrednega merjenja
poštene vrednosti prejetega
blaga ali storitev, drugi podeljeni
kapitalski instrumenti v obdobju
[text block]

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene vred razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
nosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za druge
kapitalske instrumente podjetja (npr. razen delniških
opcij), s sklicevanjem na pošteno vrednost podeljenih
kapitalskih instrumentov.

SL

ifrs-full

L 429/252

Predpona

Razkritje izgube zaradi oslabitve Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
in razveljavitve izgube zaradi
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
oslabitve [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
table

Razkritje izgube zaradi oslabitve Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izgubo razkritje: MRS 36, 126. člen
in razveljavitve izgube zaradi
zaradi oslabitve in razveljavitvijo izgube zaradi oslabitve.
oslabitve [table]

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje posrednega merjenja
poštene vrednosti prejetega
blaga ali storitev, dogovori za
plačilo na podlagi delnic, ki so
bili spremenjeni v obdobju [text
block]

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene vred razkritje: MSRP 2, 47.(c) člen
nosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za kapi
talske instrumente podjetja v dogovorih za plačilo na
podlagi delnic, ki so bili spremenjeni, s sklicevanjem na
pošteno vrednost podeljenih kapitalskih instrumentov.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedShareOptions
GrantedDuringPeriodExplana
tory

text block

Razkritje posrednega merjenja
poštene vrednosti prejetega
blaga ali storitev, delniške opcije,
podeljene v obdobju [text block]

Razkritje informacij o posrednem merjenju poštene vred razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
nosti blaga ali storitev, prejetih kot nadomestilo za
delniške opcije podjetja, s sklicevanjem na pošteno vred
nost podeljenih kapitalskih instrumentov.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegu
lationAbstract

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere velja
regulacija cen [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tActivitiesSubjectToRateRegu
lationExplanatory

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere velja
regulacija cen [text block]

Razkritje informacij o dejavnostih, za katere velja regula razkritje: MSRP 14, Pojasnilo o
cija cen. Regulacija cen je okvirna ureditev za določanje dejavnostih, za katere velja
cen, ki se lahko odjemalcem zaračunajo za blago ali regulacija cen
storitve, to okvirno ureditev pa nadzoruje in/ali odobri
regulator cen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tActivitiesSubjectToRateRegu
lationLineItems

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere velja
regulacija cen [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tActivitiesSubjectToRateRegu
lationTable

Razkritje informacij o
dejavnostih, za katere velja
regulacija cen [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z dejavnostmi, razkritje: MSRP 14, Pojasnilo o
za katere velja regulacija cen.
dejavnostih, za katere velja
regulacija cen

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceAbstract

Razkritje informacij o kmetijskih
pridelkih [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tAgriculturalProduceExplana
tory

Razkritje informacij o kmetijskih Razkritje informacij o kmetijskih pridelkih. Kmetijski razkritje: MRS 41, 46.(b)(ii)
pridelek je pospravljen pridelek bioloških sredstev podje člen
pridelkih [text block]
tja. [glej: Biološka sredstva]
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text block
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DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedSharebased
PaymentArrangementsModi
fiedDuringPeriodExplanatory

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tAgriculturalProduceTable

Razkritje informacij o kmetijskih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s kmetijskimi razkritje: MRS 41, 46.(b)(ii)
pridelki.
člen
pridelkih [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesAbstract

Razkritje informacij o zneskih,
pripoznanih v zvezi s stanji na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesExplanatory

Razkritje informacij o zneskih,
pripoznanih v zvezi s stanji na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [text block]

Razkritje informacij o zneskih, pripoznanih v zvezi s razkritje: MSRP 14,
stanji na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regu Pojasnjevanje pripoznanih
lacije. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zneskov
zakonske regulacije [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesLineItems

Razkritje informacij o zneskih,
pripoznanih v zvezi s stanji na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesTable

Razkritje informacij o zneskih,
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zneski, razkritje: MSRP 14,
pripoznanih v zvezi s stanji na pripoznanimi v zvezi s stanji na kontih odloženih Pojasnjevanje pripoznanih
zneskov
kontih odloženih zneskov zaradi zneskov zaradi zakonske regulacije.
zakonske regulacije [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingAbstract

Razkritje informacij o zneskih,
ki so vplivali na izkaz
vseobsegajočega donosa zaradi
obračunavanja varovanja pred
tveganjem [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingExplanatory

Razkritje informacij o zneskih,
ki so vplivali na izkaz
vseobsegajočega donosa zaradi
obračunavanja varovanja pred
tveganjem [text block]

Razkritje informacij o zneskih, ki so vplivali na izkaz razkritje: MSRP 7, 24.C člen
vseobsegajočega donosa zaradi obračunavanja varovanja
pred tveganjem.

18.12.2020

Razkritje informacij o kmetijskih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
pridelkih [line items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceLineItems

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingTable

Razkritje informacij o zneskih,
ki so vplivali na izkaz
vseobsegajočega donosa zaradi
obračunavanja varovanja pred
tveganjem [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z zneski, ki so razkritje: MSRP 7, 24.C člen
vplivali na izkaz vseobsegajočega donosa zaradi obraču
navanja varovanja pred tveganjem.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructuredEn
titiesAbstract

Razkritje informacij o
konsolidiranih strukturiranih
podjetjih [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
text block
boutConsolidatedStructuredEn
titiesExplanatory

Razkritje informacij o
konsolidiranih strukturiranih
podjetjih [text block]

Razkritje informacij o konsolidiranih strukturiranih razkritje: MSRP 12, Vrsta
podjetjih. [glej: Konsolidirana strukturirana podjetja tveganj v zvezi z deleži
[member]]
podjetja v konsolidiranih
strukturiranih podjetjih

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructuredEn
titiesLineItems

Razkritje informacij o
konsolidiranih strukturiranih
podjetjih [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
table
boutConsolidatedStructuredEn
titiesTable

Razkritje informacij o
konsolidiranih strukturiranih
podjetjih [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s konsolidira razkritje: MSRP 12, Vrsta
nimi strukturiranimi podjetji.
tveganj v zvezi z deleži
podjetja v konsolidiranih
strukturiranih podjetjih

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLossAbstract

Razkritje informacij o kreditnih
izpostavljenostih, določenih kot
merjenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [abstract]

L 429/255

Razkritje informacij o zneskih,
ki so vplivali na izkaz
vseobsegajočega donosa zaradi
obračunavanja varovanja pred
tveganjem [line items]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationAbou
tAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingLineItems

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje informacij o kreditnih
izpostavljenostih, določenih kot
merjenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [text
block]

Razkritje informacij o kreditnih izpostavljenostih, dolo razkritje: MSRP 7, 24.G člen
čenih kot merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLossLineItems

Razkritje informacij o kreditnih
izpostavljenostih, določenih kot
merjenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

table
DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLossTable

Razkritje informacij o kreditnih
izpostavljenostih, določenih kot
merjenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s kreditnimi razkritje: MSRP 7, 24.G člen
izpostavljenostmi, določenimi kot merjenimi po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Razkritje informacij o kreditnem
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

text block

Razkritje informacij o kreditnem Razkritje informacij o kreditnem tveganju, ki izhaja iz razkritje:
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
MSRP 17, 131. člen – začetek
področja uporabe MSRP 17 [text
veljavnosti 1.1.2021
block]
Razkritje informacij o kreditnem
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17 [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o kreditnem Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s kreditnim razkritje:
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz tveganjem, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17, 131. člen – začetek
področja uporabe MSRP 17
MSRP 17.
veljavnosti 1.1.2021
[table]

18.12.2020

table
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DisclosureOfInformationA
text block
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueT
hroughProfitOrLossExplana
tory
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfInformationA
boutDefinedBenefitPlansAb
stract

Razkritje informacij o programih
z določenimi zaslužki [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tEmployeesExplanatory

Razkritje informacij o
zaposlencih [text block]

Razkritje informacij o zaposlencih.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tEntitysHedgingRelationships
DirectlyAffectedByUncertain
tyArisingFromInterestRate
BenchmarkReformExplanatory

Razkritje informacij o razmerjih
varovanja pred tveganjem
podjetja, na katera neposredno
vpliva negotovost, ki izhaja iz
reforme referenčnih obrestnih
mer [text block]

Razkritje informacij o razmerjih varovanja pred tveganjem razkritje: MSRP 7, 24.H člen
podjetja, na katera neposredno vpliva negotovost, ki
izhaja iz reforme referenčnih obrestnih mer.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossAbstract

Razkritje informacij o
pričakovanem pripoznanju
pogodbeno-storitvene marže v
poslovnem izidu [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossExplanatory

Razkritje informacij o
pričakovanem pripoznanju
pogodbeno-storitvene marže v
poslovnem izidu [text block]

Razkritje informacij o pričakovanem pripoznanju pogod razkritje:
beno-storitvene marže v poslovnem izidu. [glej: Pogod MSRP 17, 109. člen – začetek
beno-storitvena marža [member]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossLineItems

Razkritje informacij o
pričakovanem pripoznanju
pogodbeno-storitvene marže v
poslovnem izidu [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tExpectedRecognitionOfCon
tractualServiceMarginInProfi
tOrLossTable

Razkritje informacij o
pričakovanem pripoznanju
pogodbeno-storitvene marže v
poslovnem izidu [table]

Razkritje informacij, povezanih s pričakovanim pripozna razkritje:
njem pogodbeno-storitvene marže v poslovnem izidu.
MSRP 17, 109. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tInterestsInStructuredEntityEx
planatory

Razkritje informacij o deležih v
strukturiranih podjetjih [text
block]

Razkritje kvalitativnih in kvantitativnih informacij o razkritje: MSRP 12, 26. člen
deležih podjetja v strukturiranih podjetjih, med drugim
vključno z vrsto, namenom, velikostjo in dejavnostmi
strukturiranega podjetja ter načinom financiranja tega
podjetja.

SL

ifrs-full
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splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje informacij o ključnem Razkritje informacij o ključnem poslovodnem osebju. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
poslovodnem osebju [text block] [glej: Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujo člen
čega podjetja [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutLiquidityArrangements
GuaranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskO
fInterestsInStructuredEntitie
sExplanatory

text block

Razkritje informacij o
likvidnostnih sporazumih,
jamstvih ali drugih obvezah s
tretjimi strankami, ki bi lahko
vplivale na pošteno vrednost ali
tveganje deležev v strukturiranih
podjetjih [text block]

Razkritje informacij o likvidnostnih sporazumih, jamstvih primer: MSRP 12, B26.(e) člen
ali drugih obvezah s tretjimi strankami, ki bi lahko vpli
vale na pošteno vrednost ali tveganje deležev podjetja v
strukturiranih podjetjih. [glej: Jamstva [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMaturityProfileOfDefined
BenefitObligationExplanatory

text block

Razkritje informacij o profilu
zapadlosti obveze za določene
zaslužke [text block]

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]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAllocating
TransactionPriceExplanatory

text block

Razkritje informacij o metodah,
vhodnih podatkih in
predpostavkah, uporabljenih za
razporeditev transakcijske cene
[text block]

Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(c)
predpostavkah, uporabljenih za razporeditev transakcijske člen
cene v pogodbah s kupci.

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAssessingW
hetherEstimateOfVariableCon
siderationIsConstrainedExpla
natory

Razkritje informacij o metodah,
vhodnih podatkih in
predpostavkah, uporabljenih za
oceno, ali je ocena variabilnega
nadomestila omejena [text
block]

Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(b)
predpostavkah, uporabljenih za oceno, ali je ocena varia člen
bilnega nadomestila omejena.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExplana
tory

Razkritje informacij o metodah, Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(a)
predpostavkah, uporabljenih za določitev transakcijske člen
vhodnih podatkih in
predpostavkah, uporabljenih za cene v pogodbah s kupci.
določitev transakcijske cene [text
block]

text block

18.12.2020

text block

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationA
boutKeyManagementPersonne
lExplanatory

SL

ifrs-full

L 429/258

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Sklic

Razkritje informacij o metodah, vhodnih podatkih in razkritje: MSRP 15, 126.(d)
predpostavkah, uporabljenih za merjenje obvez glede člen
vračila, povračila in drugih podobnih obvez v pogodbah
s kupci.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssocia
tesAbstract

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
pridružena podjetja [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tOverlayApproachForAssocia
tesExplanatory

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
pridružena podjetja [text block]

Razkritje informacij o izravnalnem pristopu za pridružena razkritje:
MSRP 4, 39.M člen – začetek
podjetja.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForAssocia
tesLineItems

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
pridružena podjetja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tOverlayApproachForAssocia
tesTable

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za
pridružena podjetja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izravnalnim razkritje:
pristopom za pridružena podjetja.
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVen
turesAbstract

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za skupne
podvige [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tOverlayApproachForJointVen
turesExplanatory

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za skupne
podvige [text block]

Razkritje informacij o izravnalnem pristopu za skupne razkritje:
podvige.
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tOverlayApproachForJointVen
turesLineItems

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za skupne
podvige [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

L 429/259

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasuring
ObligationsForReturnsRefund
sAndOtherSimilarObligation
sExplanatory

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Razkritje informacij o metodah,
vhodnih podatkih in
predpostavkah, uporabljenih za
merjenje obvez glede vračila,
povračila in drugih podobnih
obvez [text block]

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
pridružena podjetja [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

text block

table

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izravnalnim razkritje:
pristopom za skupne podvige.
MSRP 4, 39.M člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
pridružena podjetja [text block]

Razkritje informacij o začasni oprostitvi uporabe MSRP 9 razkritje:
za pridružena podjetja.
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
pridružena podjetja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
pridružena podjetja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začasno razkritje:
oprostitvijo uporabe MSRP 9 za pridružena podjetja.
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
skupne podvige [abstract]
text block

table

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
skupne podvige [text block]

Razkritje informacij o začasni oprostitvi uporabe MSRP 9 razkritje:
za skupne podvige.
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
skupne podvige [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o začasni
oprostitvi uporabe MSRP 9 za
skupne podvige [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začasno razkritje:
oprostitvijo uporabe MSRP 9 za skupne podvige.
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Razkritje informacij o
izravnalnem pristopu za skupne
podvige [table]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationAbou table
tOverlayApproachForJointVen
turesTable

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/260

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Razkritje informacij o pogojih
instrumentov za varovanje pred
tveganjem in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove
[abstract]

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityAbstract

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturiranih
podjetjih, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityExplanatory

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturiranih
podjetjih, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [text block]

text block

table

Razkritje informacij o pogojih
instrumentov za varovanje pred
tveganjem in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove [text
block]

Razkritje informacij o pogojih instrumentov za varovanje razkritje: MSRP 7, 23.A člen
pred tveganjem in njihovem vplivu na prihodnje denarne
tokove. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem
[member]]

Razkritje informacij o pogojih
instrumentov za varovanje pred
tveganjem in njihovem vplivu na
prihodnje denarne tokove [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o pogojih
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogoji razkritje: MSRP 7, 23.A člen
instrumentov za varovanje pred instrumentov za varovanje pred tveganjem in njihovem
tveganjem in njihovem vplivu na vplivu na prihodnje denarne tokove.
prihodnje denarne tokove [table]

Razkritje informacij o nekonsolidiranih strukturiranih razkritje: MSRP 12, 19.F člen
podjetjih, ki jih obvladuje naložbeno podjetje. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Nekonsolidirana
strukturirana podjetja [member]]

L 429/261

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsAbstract

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityTable

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturiranih
podjetjih, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsolidi razkritje: MSRP 12, 19.F člen
ranimi strukturiranimi podjetji, ki jih obvladuje naložbeno
podjetje.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiarie
sAbstract

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih odvisnih
podjetjih [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou text block
tUnconsolidatedSubsidiariesEx
planatory

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih odvisnih
podjetjih [text block]

Razkritje informacij o nekonsolidiranih odvisnih podjetjih. razkritje: MSRP 12, 19.B člen
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesLi
neItems

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih odvisnih
podjetjih [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou table
tUnconsolidatedSubsidiariesTa
ble

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih odvisnih
podjetjih [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsolidi razkritje: MSRP 12, 19.B člen
ranimi odvisnimi podjetji.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairmentLos
sRecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitAbstract

Razkritje informacij o
pripoznani ali razveljavljeni
izgubi zaradi oslabitve za
posamezno sredstvo ali denar
ustvarjajočo enoto [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairmentLos
sRecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitExplanatory

text block

Razkritje informacij o
pripoznani ali razveljavljeni
izgubi zaradi oslabitve za
posamezno sredstvo ali denar
ustvarjajočo enoto [text block]

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 oslabi
tve. [glej: Dobro ime; Izguba zaradi oslabitve; Razvelja
vitev izgube zaradi oslabitve; Denar ustvarjajoče enote
[member]]

18.12.2020

Razkritje informacij o
nekonsolidiranih strukturiranih
podjetjih, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [line items]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityLineItems

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairmentLos
sRecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLive
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLive
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLive
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLive
sTable

table

Sklic

Razkritje informacij o
pripoznani ali razveljavljeni
izgubi zaradi oslabitve za
posamezno sredstvo ali denar
ustvarjajočo enoto [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij o
pripoznani ali razveljavljeni
izgubi zaradi oslabitve za
posamezno sredstvo ali denar
ustvarjajočo enoto [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s posameznim razkritje: MRS 36, 130. člen
sredstvom, vključno z dobrim imenom, ali denar ustvar
jajočo enoto, za katero se je v obdobju pripoznala ali
razveljavila izguba zaradi oslabitve.

Razkritje informacij za denar
ustvarjajoče enote [abstract]

text block

table

Razkritje informacij za denar
ustvarjajoče enote [text block]

Razkritje informacij za denar ustvarjajoče enote. [glej: razkritje: MRS 36, 134. člen
Denar ustvarjajoče enote [member]]

Razkritje informacij za denar
ustvarjajoče enote [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje informacij za denar
ustvarjajoče enote [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z denar ustvar razkritje: MRS 36, 134. člen
jajočimi enotami.
L 429/263

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairmentLos
sRecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgeneratin
gUnitLineItems

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje zadostnih informacij, ki omogočajo uskladitev razkritje: MSRP 13, 94. člen
razredov sredstev, določenih za merjenje poštene vredno
sti, z vrstičnimi postavkami v izkazu finančnega položaja.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPosi
tionEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

Razkritje zadostnih informacij,
ki omogočajo uskladitev
razredov, določenih za merjenje
poštene vrednosti, z vrstičnimi
postavkami v izkazu finančnega
položaja, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [text block]

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.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPosi
tionLiabilitiesExplanatory

Razkritje zadostnih informacij,
ki omogočajo uskladitev
razredov, določenih za merjenje
poštene vrednosti, z vrstičnimi
postavkami v izkazu finančnega
položaja, obveznosti [text block]

Razkritje zadostnih informacij, ki omogočajo uskladitev razkritje: MSRP 13, 94. člen
razredov obveznosti, določenih za merjenje poštene vred
nosti, z vrstičnimi postavkami v izkazu finančnega polo
žaja.

ifrs-full

DisclosureOfInformationTha
tEnablesUsersOfFinancialState
mentsToEvaluateChangesInLia
bilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesExplanatory

Razkritje informacij, ki
uporabnikom računovodskih
izkazov omogočajo oceno
sprememb obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja
[text block]

Razkritje informacij, ki uporabnikom računovodskih razkritje: MRS 7, 44.A člen
izkazov omogočajo oceno sprememb obveznosti, ki izha
jajo iz aktivnosti financiranja, vključno s spremembami, ki
izhajajo iz denarnih tokov, in nedenarnimi spremembami.
[glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretation
sAbstract

Razkritje začetka uporabe
standardov ali pojasnil [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretation
sLineItems

Razkritje začetka uporabe
standardov ali pojasnil [line
items]

text block

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

Razkritje zadostnih informacij,
ki omogočajo uskladitev
razredov, določenih za merjenje
poštene vrednosti, z vrstičnimi
postavkami v izkazu finančnega
položaja, sredstva [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineItem
sInStatementOfFinancialPosi
tionAssetsExplanatory

SL

ifrs-full

L 429/264

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretation
sTable

table

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInstrumentsWith text
PotentialFutureDilutiveEffect
NotIncludedInCalculationOfDi
lutedEarningsPerShareExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceCon
tractsExplanatory

Razkritje začetka uporabe
standardov ali pojasnil [table]

Pojasnilo oznake

Sklic

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začetkom razkritje: MRS 8, 28. člen
uporabe standardov ali pojasnil.
SL

ifrs-full

Označba

18.12.2020

Predpona

Razkritje vhodnih podatkov za
metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [abstract]
text block

text block

Razkritje vhodnih podatkov za metode, ki se uporabljajo razkritje: MSRP 17, 117.(a)
za merjenje pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Razkritje vhodnih podatkov za
metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje vhodnih podatkov za
metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z vhodnimi razkritje: MSRP 17, 117.(a)
podatki za metode, ki se uporabljajo za merjenje pogodb člen – začetek veljavnosti
iz področja uporabe MSRP 17.
1.1.2021

Razkritje instrumentov, ki bi
lahko v prihodnosti popravili
čisti dobiček na delnico in niso
vključeni v izračun
popravljenega čistega dobička na
delnico

Opis instrumentov (tudi pogojno izdajljivih delnic), ki bi razkritje: MRS 33, 70.(c) člen
lahko popravili osnovni čisti dobiček na delnico v prihod
nosti, vendar niso bili vključeni v izračun popravljenega
čistega dobička na delnico, ker so protipopravljalni za
predstavljeno obračunsko obdobje oz. obdobja.

Razkritje zavarovalnih pogodb
[text block]

Celotno razkritje zavarovalnih pogodb.

L 429/265

razkritje: MSRP 17,
Razkritje – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 4,
Razkritje – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

Uradni list Evropske unije

table

Razkritje vhodnih podatkov za
metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [text block]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfInsurancePremiu
mRevenueExplanatory

text block

Razkritje prihodkov iz
zavarovalnih premij [text block]

Razkritje prihodkov iz zavarovalnih premij. [glej: Prihod splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
ki]
člen

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Razkritje zavarovalnega tveganja Razkritje tveganja, razen finančnega tveganja, ki je prene razkritje:
seno z imetnika zavarovalne pogodbe na izdajatelja.
MSRP 4, 39.(c) člen – datum
[text block]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Razkritje neopredmetenih
sredstev in dobrega imena [text
block]

Razkritje neopredmetenih sredstev in dobrega imena. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
[glej: Neopredmetena sredstva in dobro ime]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sExplanatory

text block

Razkritje neopredmetenih
sredstev [text block]

Celotno razkritje neopredmetenih sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sLineItems

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
neopredmetenih sredstvih [line
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sMaterialToEntityAbstract

Razkritje neopredmetenih
sredstev, ki so pomembna za
podjetje [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sMaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sMaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sMaterialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

SL

ifrs-full
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Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
neopredmetenih sredstvih
[abstract]

Razkritje neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
podjetje. [glej: Neopredmetena sredstva, ki so pomembna
za podjetje]

Razkritje neopredmetenih
sredstev, ki so pomembna za
podjetje [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje neopredmetenih
sredstev, ki so pomembna za
podjetje [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z neopred razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
metenimi sredstvi, ki so pomembna za podjetje.

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 38, 118. člen
neopredmetenih sredstvih [table] nostmi o neopredmetenih sredstvih.

18.12.2020

Razkritje neopredmetenih
sredstev, ki so pomembna za
podjetje [text block]

Uradni list Evropske unije

text block

razkritje: MRS 38, Razkritje

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeTable

ifrs-full

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti [abstract]

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

text block

Razkritje neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva z nedoločeno
dobo koristnosti]

Razkritje neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z neopred razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
metenimi sredstvi z nedoločeno dobo koristnosti.

DisclosureOfInterestExpense
Explanatory

text block

Razkritje odhodkov za obresti
[text block]

Razkritje odhodkov za obresti. [glej: Odhodki za obresti] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

text block

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

Razkritje prihodkov od obresti in odhodkov za obresti. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[glej: Prihodki od (odhodki za) obresti]
člen

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

text block

Razkritje prihodkov od obresti
[text block]

Razkritje prihodkov od obresti. [glej: Prihodki od obresti] splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFund
sExplanatory

text block

Razkritje deležev v skladih [text
block]

Celotno razkritje deležev podjetja v skladih za razgradnjo, razkritje: OPMSRP 5, Splošno
obnovo in ponovno oživljanje okolja.
mnenje

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAsso
ciatesExplanatory

text block

Razkritje deležev v pridruženih
podjetjih [text block]

Razkritje deležev v pridruženih podjetjih. [glej: Pridružena razkritje: MSRP 12, 2.(b)(ii)
podjetja [member]]
člen

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr text block
rangementsExplanatory

Razkritje deležev v skupnih
aranžmajih [text block]

Razkritje deležev v skupnih aranžmajih. Skupni aranžma razkritje: MSRP 12, 2.(b)(ii)
je aranžma, ki ga skupaj obvladujeta dve ali več strank. člen

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOthe
rEntitiesExplanatory

text block

Razkritje deležev v drugih
podjetjih [text block]

Celotno razkritje deležev v drugih podjetjih.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsi
diariesExplanatory

text block

Razkritje deležev v odvisnih
podjetjih [text block]

Razkritje deležev v odvisnih podjetjih. [glej: Odvisna razkritje: MSRP 12, 2.(b)(i) člen
podjetja [member]]

Uradni list Evropske unije

Razkritje neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti [text block]

razkritje: MSRP 12, 1. člen
L 429/267

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfInterestsInUnconsoli
datedStructuredEntitiesExplanatory

text block

Razkritje deležev v nekonsolidiranih
strukturiranih podjetjih [text block]

Razkritje deležev v strukturiranih podjetjih, ki jih podjetje ne
obvladuje (nekonsolidirana strukturirana podjetja). [glej: Nekon
solidirana strukturirana podjetja [member]]

razkritje: MSRP 12, 2.(b)(iii) člen

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

text block

Razkritje medletnega
računovodskega poročanja [text
block]

Celotno razkritje medletnega računovodskega poročanja.

razkritje: MRS 34, Vsebina
medletnega računovodskega
poročila

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExposu
resAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExposu
resExplanatory

Razkritje notranjih bonitetnih ocen
[text block]

Razkritje notranjih bonitetnih ocen. [glej: Notranje bonitetne
ocene [member]]

primer: MSRP 7, IG25.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExposu
resLineItems

Razkritje notranjih bonitetnih ocen
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v razpre
delnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje informacij, ki se
poročajo in so povezane s pripadniki domene, določenimi na
eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExposu
resTable

table

Razkritje notranjih bonitetnih ocen
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z notranjimi bonite
tnimi ocenami.

primer: MSRP 7, IG25.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

text block

Razkritje zalog [text block]

Celotno razkritje zalog.

razkritje: MRS 2, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentContract
sLiabilitiesExplanatory

text block

Razkritje obveznosti iz pogodb o
finančnih naložbah [text block]

Razkritje obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah. [glej:
Obveznosti iz pogodb o finančnih naložbah]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e) člen

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEntitiesEx
planatory

text block

Razkritje naložbenih podjetij [text
block]

Razkritje naložbenih podjetij. Naložbeno podjetje je podjetje, ki:
(a) prejme finančna sredstva od enega ali več naložbenikov z
namenom zagotavljanja storitev upravljanja finančnih naložb
temu naložbeniku oziroma naložbenikom; (b) se svojemu nalož
beniku oziroma naložbenikom zaveže, da je njegov poslovni cilj
nalaganje 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.

razkritje: MSRP 12, Status
naložbenega podjetja

SL

ifrs-full
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Predpona

Razkritje notranjih bonitetnih ocen
[abstract]
text block

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje podrobnih informacij o
naložbenih nepremičninah
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper text block
tyExplanatory

Razkritje naložbenih
nepremičnin [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyLineItems

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
naložbenih nepremičninah [line razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper table
tyTable

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 40, 32.A člen
naložbenih nepremičninah
nostmi o naložbenih nepremičninah.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMetho
dExplanatory

text block

Razkritje naložb, obračunanih
Razkritje naložb, obračunanih po kapitalski metodi. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
po kapitalski metodi [text block] Naložbe, obračunane po kapitalski metodi]
člen

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOt
herThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethodEx
planatory

text block

Razkritje naložb, ki niso
Razkritje naložb, ki niso obračunane po kapitalski metodi. splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
obračunane po kapitalski metodi [glej: Naložbe, ki niso obračunane po kapitalski metodi] člen
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalEx
planatory

text block

Razkritje izdanega kapitala [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperation
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperation
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfJointOperation
sTable

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

Celotno razkritje naložbenih nepremičnin.

Razkritje izdanega kapitala. [glej: Izdani kapital]

razkritje: MRS 40, Razkritje

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfInvestmentProper
tyAbstract

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Razkritje skupnih dejavnosti
[abstract]
text block

table

Razkritje skupnih dejavnosti. [glej: Skupne dejavnosti razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
[member]]

Razkritje skupnih dejavnosti
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje skupnih dejavnosti
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s skupnimi razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
dejavnostmi.

Razkritje skupnih podvigov
[abstract]
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Razkritje skupnih dejavnosti
[text block]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic
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Predpona

Razkritje skupnih podvigov [text Razkritje skupnih podvigov. [glej: Skupni podvigi [mem razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
block]
ber]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen

DisclosureOfJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTa
ble

table

Razkritje skupnih podvigov
[table]

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

ifrs-full

DisclosureOfLeasePrepayment
sExplanatory

text block

Razkritje predplačil najemnin
[text block]

Razkritje predplačil najemnin. [glej: Predplačila]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Razkritje najemov [text block]

Celotno razkritje najemnin.

razkritje: MSRP 16,
Predstavljanje, razkritje: MSRP
16, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementAbstract

Razkritje obveznosti, merjenih
po pošteni vrednosti in izdanih
z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure text block
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementExplanatory

Razkritje obveznosti, merjenih
po pošteni vrednosti in izdanih
z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti [text block]

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]]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementLineItems

Razkritje obveznosti, merjenih
po pošteni vrednosti in izdanih
z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

SL

ifrs-full

Razkritje skupnih podvigov [line Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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.

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskEx
planatory

text block

Razkritje likvidnostnega tveganja Razkritje likvidnostnega tveganja. [glej: Likvidnostno splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
[text block]
tveganje [member]]
člen

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn text block
suranceContractsExplanatory

Razkritje likvidnostnega tveganja Razkritje informacij o likvidnostnem tveganju zavaro razkritje:
zavarovalnih pogodb [text
valnih pogodb. [glej: Likvidnostno tveganje [member]; MSRP 4, 39.(d) člen – datum
block]
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan
cesToBanksExplanatory

text block

Razkritje posojil in predujmov
bankam [text block]

Razkritje posojil in predujmov bankam. [glej: Posojila in splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
predujmi bankam]
člen

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan
cesToCustomersExplanatory

text block

Razkritje posojil in predujmov
strankam [text block]

Razkritje posojil in predujmov strankam. [glej: Posojila in splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
predujmi strankam]
člen

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sAbstract

Razkritje pomembnejših strank
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sLineItems

Razkritje pomembnejših strank
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sTable

table

Razkritje pomembnejših strank
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomembnej razkritje: MSRP 8, 34. člen
šimi strankami podjetja.

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExpla
natory

text block

Razkritje tržnega tveganja [text
block]

Razkritje tržnega tveganja. [glej: Tržno tveganje [mem splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
ber]]
člen

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

text block

Razkritje tržnega tveganja
zavarovalnih pogodb [text
block]

Razkritje informacij o tržnem tveganju zavarovalnih razkritje:
pogodb. [glej: Tržno tveganje [member]; Vrste zavaro MSRP 4, 39.(d) člen – datum
valnih pogodb [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/271

Razkritje obveznosti, merjenih
po pošteni vrednosti in izdanih
z neločljivim elementom tretje
osebe za izboljšanje kreditne
kakovosti [table]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfLiabilitiesMeasure table
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementTable

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilitie
sAbstract

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za izpeljane finančne
obveznosti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilitie
sLineItems

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za izpeljane finančne
obveznosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForDerivativeFinancialLiabilitie
sTable

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za izpeljane finančne
obveznosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
zapadlosti v plačilo za izpeljane finančne obveznosti.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskAbstract

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za finančna sredstva v
posesti za obvladovanje
likvidnostnega tveganje
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskTable

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za finančna sredstva razkritje: MSRP 7, B11.E člen
v posesti za obvladovanje likvidnostnega tveganje. [glej:
Finančna sredstva; Likvidnostno tveganje [member]]

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za finančna sredstva v
posesti za obvladovanje
likvidnostnega tveganje [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za finančna sredstva v
posesti za obvladovanje
likvidnostnega tveganje [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, B11.E člen
zapadlosti v plačilo za finančna sredstva v posesti za
obvladovanje likvidnostnega tveganja.

18.12.2020

table

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za finančna sredstva v
posesti za obvladovanje
likvidnostnega tveganje [text
block]

Uradni list Evropske unije

text block

SL

ifrs-full

L 429/272

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za likvidnostno tveganje,
ki izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [abstract]

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za neizpeljane finančne
obveznosti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za neizpeljane finančne
obveznosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesTable

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za neizpeljane finančne
obveznosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 7, 39.(a) člen
zapadlosti v plačilo za neizpeljane finančne obveznosti.

text block

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za likvidnostno razkritje: MSRP 17, 132.(b)
tveganje, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP člen – začetek veljavnosti
17.
1.1.2021

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za likvidnostno tveganje,
ki izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za likvidnostno tveganje,
ki izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 17, 132.(b)
zapadlosti v plačilo za likvidnostno tveganje, ki izhaja iz člen – začetek veljavnosti
1.1.2021
pogodb iz področja uporabe MSRP 17.

L 429/273

table

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za likvidnostno tveganje,
ki izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [text block]

Uradni list Evropske unije

table

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayment
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayment
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePaymentsLi
neItems

Sklic

Razkritje analize zapadlosti
terjatev za finančni najem v
plačilo [abstract]

text block

table

Razkritje analize zapadlosti
terjatev za finančni najem v
plačilo [text block]

Razkritje analize zapadlosti terjatev za finančni najem v razkritje: MSRP 16, 94. člen
plačilo. Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo
vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom
sredstva, ki je predmet najema.

Razkritje analize zapadlosti
terjatev za finančni najem v
plačilo [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje analize zapadlosti
terjatev za finančni najem v
plačilo [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 16, 94. člen
zapadlosti terjatev za finančni najem v plačilo.

Razkritje analize zapadlosti
plačil za poslovni najem v
plačilo [abstract]

text block

Razkritje analize zapadlosti
plačil za poslovni najem v
plačilo [text block]

Razkritje analize zapadlosti plačil za poslovni najem v razkritje: MSRP 16, 97. člen
plačilo. Poslovni najem je najem, pri katerem se ne prene
sejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastni
štvom sredstva, ki je predmet najema.

Razkritje analize zapadlosti
plačil za poslovni najem v
plačilo [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/274

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayment
sTable

ifrs-full

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje analize zapadlosti
plačil za poslovni najem v
plačilo [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 16, 97. člen
zapadlosti plačil za poslovni najem v plačilo.

text block
DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsExplanatory

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 zahtevali
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: Nediskontiran denarni
odtok, potreben za ponoven odkup finančnih sredstev, za
katera je bilo odpravljeno pripoznanje; Drugi zneski za
plačilo prevzemniku v zvezi s prenesenimi sredstvi]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPaya
bleToTransfereeInRespectOf
TransferredAssetsAbstract

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]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPaya
bleToTransfereeInRespectOf
TransferredAssetsLineItems

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 [line items]

table

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
L 429/275

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsAbstract

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz finančnih
instrumentov [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsTable

ifrs-full

ifrs-full

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 prene
senimi sredstvi plačajo prevzemniku.

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz finančnih
instrumentov [text block]

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 [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz finančnih
instrumentov [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z naravo in razkritje: MSRP 7, 33. člen,
obsegom tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. razkritje: MSRP 7, 34. člen

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksArisingFromInsurance
ContractsExplanatory

Razkritje narave in obsega
tveganj, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb [text
block]

Razkritje informacij za ovrednotenje narave in obsega razkritje:
tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste MSRP 4, 38. člen – datum
zavarovalnih pogodb [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfI
FRS17Abstract

Razkritje vrste in obsega tveganj,
ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17
[abstract]

text block

table

18.12.2020

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]

Uradni list Evropske unije

table
DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPaya
bleToTransfereeInRespectOf
TransferredAssetsTable

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/276

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Razkritje vrste in obsega tveganj, Razkritje vrste in obsega tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17.
področja uporabe MSRP 17 [text
1.1.2021, razkritje:
block]
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Li
neItems

Razkritje vrste in obsega tveganj,
ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17 [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten table
tOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ta
ble

Razkritje vrste in obsega tveganj, Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z vrsto in
obsegom tveganj, ki izhajajo iz pogodb iz področja
ki izhajajo iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17
uporabe MSRP 17.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPotentia
lIncomeTaxConsequencesThat
WouldResultFromPaymentOf
DividendExplanatory

text

Razkritje narave možnih vplivov Opis narave možnih vplivov davka iz dobička, ki bi razkritje: MRS 12, 82.A člen
davka iz dobička, ki bi izhajal iz izhajal iz plačila dividend delničarjem podjetja po zako
plačila dividend
nodajah, kot so tiste, 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 dobi
ček]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAt
tributableToUnitholdersExpla
natory

text block

Razkritje čiste vrednosti sredstev, Razkritje čiste vrednosti sredstev, ki jo je mogoče pripisati splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
ki jo je mogoče pripisati
imetnikom enot premoženja.
imetnikom enot premoženja
[text block]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
Uradni list Evropske unije

razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

L 429/277

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsLineItems

Sklic

Razkritje čiste obveznosti za
določene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka) [abstract]

text block

Razkritje čiste obveznosti za
določene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka) [text
block]

Razkritje čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
določenega zaslužka). [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

Razkritje čiste obveznosti za
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
določene zaslužke (sredstva
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
določenega zaslužka) [line items] macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje čiste obveznosti za
določene zaslužke (sredstva
določenega zaslužka) [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s čisto obvez razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
nostjo za določene zaslužke (sredstvom določenega
zaslužka).

Razkritje čistih in bruto zneskov
ter pozarovateljevega deleža za
zneske iz naslova zavarovalnih
pogodb [abstract]

text block

Razkritje čistih in bruto zneskov Razkritje čistih in bruto zneskov ter pozavarovateljevega splošna praksa: MSRP 4,
ter pozarovateljevega deleža za
deleža za zneske iz naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Razkritje – datum prenehanja
zneske iz naslova zavarovalnih
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
veljavnosti 1.1.2021
pogodb [text block]

Razkritje čistih in bruto zneskov
ter pozarovateljevega deleža za
zneske iz naslova zavarovalnih
pogodb [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/278

Predpona

Ime elementa/vloga URI

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodTa
ble

ifrs-full

table

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje čistih in bruto zneskov Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s čistimi in splošna praksa: MSRP 4,
bruto zneski ter pozavarovateljevim deležem za zneske Razkritje – datum prenehanja
ter pozarovateljevega deleža za
zneske iz naslova zavarovalnih
iz naslova zavarovalnih pogodb.
veljavnosti 1.1.2021
pogodb [table]
Razkritje nepopravljalnih
dogodkov po poročevalskem
obdobju [abstract]

text block

Razkritje nepopravljalnih dogodkov po poročevalskem razkritje: MRS 10, 21. člen
obdobju. [glej: Nepopravljalni dogodki po poročevalskem
obdobju [member]]

Razkritje nepopravljalnih
dogodkov po poročevalskem
obdobju [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje nepopravljalnih
dogodkov po poročevalskem
obdobju [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nepopravljal razkritje: MRS 10, 21. člen
nimi dogodki po poročevalskem obdobju.

DisclosureOfNoncontrollingIn
terestsExplanatory

text block

Razkritje neobvladujočih deležev Razkritje neobvladujočih deležev. [glej: Neobvladujoči splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
deleži]
člen
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsHeldForSaleAndDisconti
nuedOperationsExplanatory

text block

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

Celotno razkritje nekratkoročnih sredstev za prodajo in razkritje: MSRP 5,
ustavljenega poslovanja.
Predstavljanje in razkrivanje

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSaleExplanatory

text block

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

Razkritje nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
razvrščenih kot v posesti za prodajo. [glej: Nekratkoročna člen
sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti
za prodajo]
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Razkritje nepopravljalnih
dogodkov po poročevalskem
obdobju [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForAmount
sArisingFromInsuranceCon
tractsTable

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pojasnil in drugega pojasnjevalnega gradiva kot razkritje: MRS 1, 10.(e) člen
del celotnega sklopa računovodskih izkazov.

DisclosureOfNumberAnd
text block
WeightedAverageExercisePrice
sOfOtherEquityInstrumentsEx
planatory

Razkritje števila in tehtanega
povprečja izpolnitvenih cen
drugih kapitalskih instrumentov
[text block]

Razkritje števila in tehtanega povprečja izpolnitvenih cen splošna praksa: MSRP 2, 45.
drugih kapitalskih instrumentov (tj. razen delniških opcij). člen

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
text block
WeightedAverageExercisePrice
sOfShareOptionsExplanatory

Razkritje števila in tehtanega
povprečja izpolnitvenih cen
delniških opcij [text block]

Razkritje števila in tehtanega povprečja izpolnitvenih cen razkritje: MSRP 2, 45.(b) člen
delniških opcij. [glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsAbstract

Razkritje števila in tehtanega
povprečja preostale pogodbene
veljavnosti neuveljavljenih
delniških opcij [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalAbstract

DisclosureOfNotesAndOthe
rExplanatoryInformationExpla
natory

ifrs-full

text block

table

Razkritje števila in tehtanega
povprečja preostale pogodbene
veljavnosti neuveljavljenih
delniških opcij [text block]

Razkritje števila in tehtanega povprečja preostale pogod razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
bene veljavnosti neuveljavljenih delniških opcij. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

Razkritje števila in tehtanega
povprečja preostale pogodbene
veljavnosti neuveljavljenih
delniških opcij [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje števila in tehtanega
povprečja preostale pogodbene
veljavnosti neuveljavljenih
delniških opcij [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s številom in razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
tehtanim povprečjem preostale pogodbene veljavnosti
neuveljavljenih delniških opcij.

18.12.2020

Razkritje ciljev, usmeritev in
procesov pri upravljanju kapitala
[abstract]

Uradni list Evropske unije

text block

SL

Razkritje pojasnil in drugega
pojasnjevalnega gradiva [text
block]

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCa
pitalTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesExplanatory

text block

Razkritje pobotanja finančnih
Razkritje pobotanja finančnih sredstev in finančnih obvez razkritje: MSRP 7, Pobotanje
finančnih sredstev in finančnih
sredstev in finančnih obveznosti nosti. [glej: Finančna sredstva; Finančne obveznosti]
[text block]
obveznosti

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Razkritje pobotanja finančnih
sredstev [text block]

Razkritje pobotanja finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 13.C člen
sredstva]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsLineItems

Razkritje pobotanja finančnih
sredstev [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsTable

Razkritje pobotanja finančnih
sredstev [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pobotanjem razkritje: MSRP 7, 13.C člen
finančnih sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesAbstract

SL

Razkritje informacij, ki omogočajo uporabnikom računo razkritje: MRS 1, 134. člen
Razkritje ciljev, usmeritev in
procesov pri upravljanju kapitala vodskih izkazov, da ocenijo cilje, usmeritve in procese
[text block]
podjetja pri upravljanju kapitala.

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Razkritje ciljev, usmeritev in
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
procesov pri upravljanju kapitala razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
[line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
table

Razkritje ciljev, usmeritev in
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s cilji, usme razkritje: MRS 1, 136. člen
procesov pri upravljanju kapitala ritvami in procesi pri upravljanju kapitala.
[table]

table
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Razkritje pobotanja finančnih
obveznosti [abstract]

Uradni list Evropske unije

Razkritje pobotanja finančnih
sredstev [abstract]

Ime elementa/vloga URI

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

text block

table

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pobotanja finančnih
obveznosti [text block]

Razkritje pobotanja finančnih obveznosti. [glej: Finančne razkritje: MSRP 7, 13.C člen
obveznosti]

Razkritje pobotanja finančnih
obveznosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pobotanja finančnih
obveznosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pobotanjem razkritje: MSRP 7, 13.C člen
finančnih obveznosti.

Razkritje poslovnih odsekov
[abstract]
text block

Razkritje poslovnih odsekov
[text block]

Razkritje poslovnih odsekov. [glej: Poslovni odseki [mem razkritje: MSRP 8, 23. člen
ber]]

Razkritje poslovnih odsekov
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje poslovnih odsekov
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s poslovnimi razkritje: MSRP 8, 23. člen
odseki.

DisclosureOfOtherAssetsExpla text block
natory

Razkritje drugih sredstev [text
block]

Razkritje drugih sredstev. [glej: Druga sredstva]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentAs
setsExplanatory

text block

Razkritje drugih kratkoročnih
sredstev [text block]

Razkritje drugih kratkoročnih sredstev. [glej: Druga krat splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
koročna sredstva]
člen

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLia
bilitiesExplanatory

text block

Razkritje drugih kratkoročnih
obveznosti [text block]

Razkritje drugih kratkoročnih obveznosti. [glej: Druge splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
kratkoročne obveznosti]
člen

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx text block
planatory

Razkritje drugih obveznosti [text Razkritje drugih obveznosti. [glej: Druge obveznosti]
block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurren
tAssetsExplanatory

text block

Razkritje drugih nekratkoročnih
sredstev [text block]

Razkritje drugih nekratkoročnih sredstev. [glej: Druga splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
nekratkoročna sredstva]
člen

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrent
LiabilitiesExplanatory

text block

Razkritje drugih nekratkoročnih
obveznosti [text block]

Razkritje drugih nekratkoročnih obveznosti. [glej: Druge splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
nekratkoročne obveznosti]
člen

table

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesExplanatory

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfOtherOperatin
gExpenseExplanatory

text block

Razkritje drugih poslovnih
odhodkov [text block]

Razkritje drugih poslovnih odhodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
poslovni prihodki (odhodki)]
člen

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExpenseExplanatory

text block

Razkritje drugih poslovnih
prihodkov (odhodkov) [text
block]

Razkritje drugih poslovnih prihodkov ali odhodkov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen
Drugi poslovni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExplanatory

text block

Razkritje drugih poslovnih
prihodkov [text block]

Razkritje raznih drugih poslovnih prihodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
poslovni prihodki (odhodki)]
člen

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
ContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Razkritje drugih rezervacij,
Celotno razkritje drugih rezervacij, pogojnih obveznosti in razkritje: MRS 37, Razkritje
pogojnih obveznosti in pogojnih pogojnih sredstev.
sredstev [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sExplanatory

text block

Razkritje drugih rezervacij [text
block]

Razkritje drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sLineItems

Razkritje drugih rezervacij [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sTable

Razkritje drugih rezervacij
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z drugimi razkritje: MRS 37, 84. člen
rezervacijami.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObli
gationsLineItems

SL

ifrs-full

18.12.2020
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Razkritje drugih rezervacij
[abstract]
Uradni list Evropske unije

table

razkritje: MRS 37, 84. člen

Razkritje izvršitvenih obvez
[abstract]
text block

Razkritje izvršitvenih obvez [text Razkritje izvršitvenih obvez v pogodbah s kupcih. [glej: razkritje: MSRP 15, 119. člen
Izvršitvene obveze [member]]
block]
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Razkritje izvršitvenih obvez [line Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfPerformanceObli
gationsTable

table

Razkritje izvršitvenih obvez
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z izvršitvenimi razkritje: MSRP 15, 119. člen
obvezami iz pogodb s kupci.

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

text block

Razkritje predplačil in drugih
sredstev [text block]

Razkritje predplačil in drugih sredstev. [glej: Druga sred splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
stva; Predplačila]
člen

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromO
peratingActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentTable

SL

ifrs-full

L 429/284

Predpona

Razkritje proizvodov in storitev
[abstract]
text block

Razkritje proizvodov in storitev podjetja. [glej: Proizvodi razkritje: MSRP 8, 32. člen
in storitve [member]]

Razkritje proizvodov in storitev
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje proizvodov in storitev
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi proizvodi in razkritje: MSRP 8, 32. člen
storitvami podjetja.

text block

Razkritje poslovnega izida iz poslovnih aktivnosti. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Razkritje poslovnega izida iz
člen
poslovnih aktivnosti [text block] Poslovni izid iz poslovnih aktivnosti]

Uradni list Evropske unije

Razkritje proizvodov in storitev
[text block]

Razkritje podrobnih informacij o
opredmetenih osnovnih
sredstvih [abstract]
text block

Razkritje opredmetenih
osnovnih sredstev [text block]

Celotno razkritje opredmetenih osnovnih sredstev.

razkritje: MRS 16, Razkritje

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
opredmetenih osnovnih
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
sredstvih [line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: MRS 16, 73. člen
opredmetenih osnovnih
nostmi o opredmetenih osnovnih sredstvih.
sredstvih [table]

18.12.2020

table

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje matrike rezervacij
[abstract]

DisclosureOfProvisionMatri
xAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatri
xExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Table

table

Razkritje matrike rezervacij
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z matriko primer: MSRP 7, 35.N člen
rezervacij.

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExpla
natory

text block

Razkritje rezervacij [text block]

Razkritje rezervacij. [glej: Rezervacije]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesse
eAbstract

Razkritje kvantitativnih
informacij o najemih za
najemnika [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesso
rAbstract

Razkritje kvantitativnih
informacij o najemih za
najemodajalca [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sAbstract

Razkritje kvantitativnih
informacij o sredstvih, ki
predstavljajo pravico do uporabe
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

text block

Razkritje matrike rezervacij [text Razkritje matrike rezervacij.
block]

primer: MSRP 7, 35.N člen

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Razkritje matrike rezervacij [line Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje kvantitativnih
Razkritje kvantitativnih informacij o sredstvih, ki predsta razkritje: MSRP 16, 53. člen
informacij o sredstvih, ki
vljajo pravico do uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo
predstavljajo pravico do uporabe pravico do uporabe]
[text block]
Razkritje kvantitativnih
informacij o sredstvih, ki
predstavljajo pravico do uporabe
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi sredstvi, ki razkritje: MSRP 16, 53. člen
Razkritje kvantitativnih
informacij o sredstvih, ki
predstavljajo pravico do uporabe.
predstavljajo pravico do uporabe
[table]
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table

Uradni list Evropske unije

text block

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndA
mountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByPar
tiesWhoseInterestsRankLo
werThanEntitysInterestsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsExplanatory

Sklic

Razkritje razpona izpolnitvenih
cen neuveljavljenih delniških
opcij [abstract]

text block

Razkritje razpona izpolnitvenih
cen neuveljavljenih delniških
opcij [text block]

Razkritje razpona izpolnitvenih cen za neuveljavljene razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
delniške opcije.

Razkritje razpona izpolnitvenih
cen neuveljavljenih delniških
opcij [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje razpona izpolnitvenih
cen neuveljavljenih delniških
opcij [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z razponom razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
izpolnitvenih cen neuveljavljenih delniških opcij.

text block

Razkritje razvrstitev in zneskov Razkritje razvrstitev in zneskov morebitnih izgub v struk primer: MSRP 12, B26.(d) člen
morebitnih izgub v
turiranih podjetjih, ki bi jih imele stranke z nižje razvrš
strukturiranih podjetjih, ki bi jih čenimi deleži od deležev podjetja.
imele stranke z nižje
razvrščenimi deleži od deležev
podjetja [text block]

Razkritje prerazvrstitve finančnih
sredstev [abstract]

text block

Razkritje prerazvrstitve finančnih Razkritje informacij o prerazvrstitvi finančnih sredstev. razkritje: MSRP 7, 12.B člen
sredstev [text block]
[glej: Finančna sredstva]

18.12.2020

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfRangeOfExercise
PricesOfOutstandingShareOp
tionsAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsTable

table

Razkritje prerazvrstitve finančnih Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prerazvrstit razkritje: MSRP 7, 12.B člen
vijo finančnih sredstev.
sredstev [table]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialInstrumentsExpla
natory

text block

Razkritje prerazvrstitve finančnih Razkritje prerazvrstitve finančnih instrumentov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Finančni instrumenti, razred [member]]
člen
instrumentov [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesReco
gnisedTransitionFromAccoun
tingForInvestmentAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS9ToAc
countingForAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

Razkritje prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve
[abstract]
text block

Razkritje prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve [text
block]

Razkritje prerazvrstitev ali sprememb predstavitve postavk razkritje: MRS 1, 41. člen
v računovodskih izkazih.

Razkritje prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje prerazvrstitev ali
sprememb predstavitve [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prerazvrstit razkritje: MRS 1, 41. člen
vijo ali spremembami predstavitve.

text block

Razkritje uskladitve finančne
naložbe, za katero je bilo
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 [text block]

Razkritje uskladitve finančne naložbe, za katero je bilo razkritje: MSRP 11, C12.(b)
pripoznanje odpravljeno, s pripoznanimi sredstvi in člen
obveznostmi pri prehodu z obračunavanja finančne
naložbe po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 9 na
obračunavanje sredstev in obveznosti.
L 429/287

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineItems

SL

Razkritje prerazvrstitve finančnih Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
sredstev [line items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Razkritje uskladitve finančne
naložbe, za katero je bilo
pripoznanje odpravljeno, s
pripoznanimi sredstvi in
obveznostmi pri prehodu s
kapitalske metode na
obračunavanje sredstev in
obveznosti [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAsset
sAbstract

Razkritje uskladitve sprememb
bioloških sredstev [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAsset
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillTable

text block

table

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 obraču
navanje sredstev in obveznosti.

Razkritje uskladitve sprememb
bioloških sredstev [text block]

Razkritje uskladitve sprememb bioloških sredstev. [glej: razkritje: MRS 41, 50. člen
Biološka sredstva]

Razkritje uskladitve sprememb
bioloških sredstev [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve sprememb
bioloških sredstev [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje: MRS 41, 50. člen
sprememb bioloških sredstev.

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfReconciliationBet text block
weenInvestmentDerecognise
dAndAssetsAndLiabilitiesReco
gnisedTransitionFromEquity
MethodToAccountingForAsset
sAndLiabilitiesExplanatory

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/288

Predpona

Razkritje uskladitve sprememb
dobrega imena [abstract]
text block

Razkritje uskladitve sprememb dobrega imena. [glej: razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen
Dobro ime]

Razkritje uskladitve sprememb
dobrega imena [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve sprememb
dobrega imena [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje: MSRP 3, B67.(d) člen
sprememb dobrega imena.

18.12.2020

table

Razkritje uskladitve sprememb
dobrega imena [text block]

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCovera
geAndIncurredClaimsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCovera
geAndIncurredClaimsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCovera
geAndIncurredClaimsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCovera
geAndIncurredClaimsTable

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
sestavinah [abstract]

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

text block

Razkritje uskladitve sprememb zavarovalnih pogodb po razkritje:
sestavinah, tj. ocene sedanje vrednosti prihodnjih denarnih MSRP 17, 101. člen – začetek
tokov, prilagoditve zaradi nefinančnega tveganja in veljavnosti 1.1.2021
pogodbeno-storitvene marže. [glej: Zavarovalne pogodbe
[member]]

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
sestavinah [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
sestavinah [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje:
MSRP 17, 101. člen – začetek
sprememb zavarovalnih pogodb po sestavinah.
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
preostalem kritju in nastalih
škodah [abstract]
text block

Razkritje uskladitve sprememb zavarovalnih pogodb po razkritje:
preostalem kritju in nastalih škodah. [glej: Zavarovalne MSRP 17, 100. člen – začetek
pogodbe [member]]
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
preostalem kritju in nastalih
škodah [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
preostalem kritju in nastalih
škodah [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje:
sprememb zavarovalnih pogodb po preostalem kritju in MSRP 17, 100. člen – začetek
nastalih škodah.
veljavnosti 1.1.2021

L 429/289

table

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
preostalem kritju in nastalih
škodah [text block]

Uradni list Evropske unije

table

Razkritje uskladitve sprememb
zavarovalnih pogodb po
sestavinah [text block]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Razkritje uskladitve sprememb
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChange
sInGrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsAbstract

Razkritje uskladitve sprememb
popravka vrednosti za izgubo in
razlaga sprememb bruto
knjigovodske vrednosti
finančnih instrumentov
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
text block
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChange
sInGrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsExplanatory

Razkritje uskladitve sprememb
popravka vrednosti za izgubo in
razlaga sprememb bruto
knjigovodske vrednosti
finančnih instrumentov [text
block]

text block

table

Razkritje uskladitve sprememb
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena [text block]

Razkritje uskladitve sprememb neopredmetenih sredstev splošna praksa: MRS 38, 118.
in dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva in člen
dobro ime]

Razkritje uskladitve sprememb
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje uskladitve sprememb
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo splošna praksa: MRS 38, 118.
sprememb neopredmetenih sredstev in dobrega imena.
člen

18.12.2020

Razkritje uskladitve sprememb popravka vrednosti za razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
izgubo in razlaga sprememb bruto knjigovodske vrednosti razkritje: MSRP 7, 35.I člen
finančnih instrumentov. Popravek vrednosti za pričako
vane 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 poro
štvu. [glej: Bruto knjigovodska vrednost [member]]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/290

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
table
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChange
sInGrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsTable

Razkritje uskladitve sprememb
popravka vrednosti za izgubo in
razlaga sprememb bruto
knjigovodske vrednosti
finančnih instrumentov [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
sprememb popravka vrednosti za izgubo in razlago spre razkritje: MSRP 7, 35.I člen
memb bruto knjigovodske vrednosti finančnih instrumen
tov.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
FinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimilarA
greementsToIndividualLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionExplanatory

text block

Razkritje uskladitve finančnih
sredstev, ki so predmet
izravnave, izvršljivega splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov, s posameznimi
vrstičnimi postavkami v izkazu
finančnega položaja [text block]

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]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsToIndividualLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionExplanatory

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]

Razkritje uskladitve zneskov čistih zneskov finančnih razkritje: MSRP 7, B46. člen
obveznosti, 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: Finančne obveznosti]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAbstract

Razkritje uskladitve obveznosti,
ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesExplanatory

Razkritje uskladitve obveznosti,
ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja [text block]

Razkritje uskladitve obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti primer: MRS 7, 44.D člen
financiranja. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja]

L 429/291

Razkritje uskladitve sprememb
popravka vrednosti za izgubo in
razlaga sprememb bruto
knjigovodske vrednosti
finančnih instrumentov [line
items]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChange
sInGrossCarryingAmountForFi
nancialInstrumentsLineItems

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesTable

Razkritje uskladitve obveznosti,
ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z uskladitvijo primer: MRS 7, 44.D člen
obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccountedFo
rUsingEquityMethodToCarryin
gAmountOfInterestInAssocia
teExplanatory

Razkritje uskladitve povzetka
računovodskih informacij
pridruženega podjetja,
obračunane z uporabo
kapitalske metode za
knjigovodsko vrednost deleža v
pridruženem podjetju [text
block]

Razkritje uskladitve povzetka računovodskih informacij razkritje: MSRP 12, B14.(b)
pridruženega podjetja, obračunane z uporabo kapitalske člen
metode za knjigovodsko vrednost deleža poročajočega
podjetja v pridruženem podjetju. [glej: Knjigovodska vred
nost [member]; Pridružena podjetja [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestInJoint
VentureExplanatory

Razkritje uskladitve povzetka
računovodskih informacij
skupnega podviga, obračunane z
uporabo kapitalske metode za
knjigovodsko vrednost deleža v
skupnem podvigu [text block]

Razkritje uskladitve povzetka računovodskih informacij razkritje: MSRP 12, B14.(b)
skupnega podviga, obračunane z uporabo kapitalske člen
metode za knjigovodsko vrednost deleža poročajočega
podjetja v skupnem podvigu. [glej: Knjigovodska vrednost
[member]; Skupni podvigi [member]]

ifrs-full

DisclosureOfRedemptionProhi text block
bitionTransferBetweenFinan
cialLiabilitiesAndEquityExpla
natory

Razkritje prepovedi odkupa,
prenos med finančnimi
obveznostmi in lastniškim
kapitalom [text block]

Celotno razkritje spremembe prepovedi odkupa, ki razkritje: OPMSRP 2, Razkritje
povzroči prenos med finančnimi obveznostmi in lastni
škim kapitalom.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesAb
stract

Razkritje na novo določenih
finančnih sredstev in obveznosti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesEx
planatory

text block

text block

Razkritje na novo določenih
Razkritje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki so razkritje: MSRP 1, 29. člen
finančnih sredstev in obveznosti bile na novo določene med prehodom na MSRP. [glej:
[text block]
Finančna sredstva; Finančne obveznosti; MSRP [member]]

18.12.2020

Razkritje uskladitve obveznosti,
ki izhajajo iz aktivnosti
financiranja [line items]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesLineItems

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Explana
tory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

Sklic

Razkritje na novo določenih
Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
finančnih sredstev in obveznosti razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
[line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
table

Razkritje na novo določenih
Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z na novo razkritje: MSRP 1, 29. člen
finančnih sredstev in obveznosti določenimi finančnimi sredstvi in obveznostmi.
[table]
Razkritje ponovne določitve
finančnih sredstev na datum
začetka uporabe MSRP 17
[abstract]

text block

Razkritje ponovne določitve
finančnih sredstev na datum
začetka uporabe MSRP 17 [text
block]

Razkritje ponovne določitve finančnih sredstev na datum razkritje:
začetka uporabe MSRP 17.
MSRP 17, C32. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje ponovne določitve
finančnih sredstev na datum
začetka uporabe MSRP 17 [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje ponovne določitve
finančnih sredstev na datum
začetka uporabe MSRP 17
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s ponovno razkritje:
določitvijo finančnih sredstev na datum začetka uporabe MSRP 17, C32. člen – začetek
MSRP 17.
veljavnosti 1.1.2021

text block

Razkritje kontov odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [text block]

Celotno razkritje kontov odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14,
Predstavljanje, razkritje:
zakonske regulacije.
MSRP 14, Razkritje

Razkritje pravic do povračila
[abstract]
text block

Razkritje pravic do povračila
[text block]

Razkritje pravic do povračila. [glej: Pravice do povračila, razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
po pošteni vrednosti]

Razkritje pravic do povračila
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesLi
neItems

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pozavarovanja.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

text block

Razkritje povezanih strank [text
block]

Celotno razkritje povezanih strank.

razkritje: MRS 24, Razkritja

DisclosureOfRepurchaseAn
dReverseRepurchaseAgree
mentsExplanatory

text block

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

Razkritje pogodb o začasni prodaji/začasnem odkupu.

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDe
velopmentExpenseExplanatory

text block

Razkritje odhodkov za raziskave Razkritje odhodkov za raziskave in razvoj. [glej: Odhodki splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
za raziskave in razvoj]
člen
in razvoj [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReservesAndOt
herEquityInterestExplanatory

text block

Razkritje rezerv v okviru
lastniškega kapitala [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityAbstract

Razkritje rezerv v okviru
lastniškega kapitala [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityLineItems

Razkritje rezerv v okviru
lastniškega kapitala [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityTable

table

Razkritje rezerv v okviru
lastniškega kapitala [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z rezervami v razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
okviru lastniškega kapitala.

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCas
hAndCashEquivalentsExplana
tory

text block

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

Razkritje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov z splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
omejitvami. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki člen
z omejitvami]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

text block

Razkritje prihodkov [text block]

Celotno razkritje prihodkov.

DisclosureOfReinsuranceExpla text block
natory

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyEx
planatory

ifrs-full

Razkritje rezerv v okviru lastniškega kapitala. [glej: Druge razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
rezerve [member]]

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

18.12.2020

Razkritje pozavarovanja [text
block]

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pravicami do razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
povračila.

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

SL

Razkritje pravic do povračila
[table]

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfRevenueFrom
text block
ContractsWithCustomersExpla
natory

Razkritje prihodkov iz pogodb s Celotno razkritje prihodkov iz naslova pogodb s kupci. razkritje: MSRP 15,
kupci [text block]
Predstavljanje, razkritje:
MSRP 15, Razkritje

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagement
StrategyRelatedToHedgeAc
countingAbstract

Razkritje strategije obvladovanja
tveganj, povezane z
obračunavanjem varovanja pred
tveganjem [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagement
StrategyRelatedToHedgeAc
countingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagement
StrategyRelatedToHedgeAc
countingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagement
StrategyRelatedToHedgeAc
countingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajor
CustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumption
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsLi
neItems

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

text block

Razkritje strategije obvladovanja tveganj, povezane z razkritje: MSRP 7, 22.A člen
obračunavanjem varovanja pred tveganjem.

Razkritje strategije obvladovanja
tveganj, povezane z
obračunavanjem varovanja pred
tveganjem [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje strategije obvladovanja
tveganj, povezane z
obračunavanjem varovanja pred
tveganjem [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s strategijo razkritje: MSRP 7, 22.A člen
obvladovanja tveganj v povezavi z obračunavanjem varo
vanja pred tveganjem.

text block

Razkritje pomembnejših strank
[text block]

Razkritje pomembnejših strank.

Uradni list Evropske unije

Razkritje strategije obvladovanja
tveganj, povezane z
obračunavanjem varovanja pred
tveganjem [text block]

razkritje: MSRP 8, 34. člen

Razkritje analize občutljivosti za
aktuarske predpostavke
[abstract]
text block

Razkritje analize občutljivosti za Razkritje analize občutljivosti za pomembne aktuarske razkritje: MRS 19, 145. člen
aktuarske predpostavke [text
predpostavke, uporabljene za ugotavljanje sedanje vred
block]
nosti obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]; Obveza za določene zaslužke, po
sedanji vrednosti]
L 429/295

Razkritje analize občutljivosti za Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
aktuarske predpostavke [line
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsTa
ble

Razkritje analize občutljivosti za Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MRS 19, 145. člen
aktuarske predpostavke [table]
občutljivosti za aktuarske predpostavke.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sAssetsAbstract

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, sredstva [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi text block
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sAssetsExplanatory

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, sredstva [text block]

Razkritje analize občutljivosti merjenja poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
sredstev na spremembe neopazovanih vložkov.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sAssetsLineItems

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, sredstva [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi table
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sAssetsTable

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, sredstva [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
občutljivosti merjenja poštene vrednosti sredstev na spre
membe neopazovanih vložkov.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sAbstract

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [abstract]

SL

ifrs-full
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Predpona

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sLineItems

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi table
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sTable

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
občutljivosti merjenja poštene vrednosti lastnih kapitalskih
instrumentov podjetja na spremembe neopazovanih vlož
kov.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sLiabilitiesAbstract

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, obveznosti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi text block
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sLiabilitiesExplanatory

Razkritje analize občutljivosti
Razkritje analize občutljivosti merjenja poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
obveznosti na spremembe neopazovanih vložkov.
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, obveznosti [text block]

L 429/297

Razkritje analize občutljivosti
Razkritje analize občutljivosti merjenja poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
merjenja poštene vrednosti na
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja na spremembe
neopazovanih vložkov.
spremembe neopazovanih
vložkov, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfSensitivityAnalysi text block
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sExplanatory

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, obveznosti [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi table
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sLiabilitiesTable

Razkritje analize občutljivosti
merjenja poštene vrednosti na
spremembe neopazovanih
vložkov, obveznosti [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 13, 93.(h) člen
občutljivosti merjenja poštene vrednosti obveznosti na
spremembe neopazovanih vložkov.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi text block
sOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explana
tory

Razkritje analize občutljivosti
Razkritje analize občutljivosti razen tiste iz 128.(a) člena razkritje:
razen tiste iz 128.(a) člena MSRP MSRP 17.
MSRP 17, 129. člen – začetek
17 [text block]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Abstract

Razkritje analize občutljivosti na
spremembe izpostavljenosti
tveganju, ki izhajajo iz pogodb
iz področja uporabe MSRP 17
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi text block
sToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanatory

Razkritje analize občutljivosti na Razkritje analize občutljivosti na spremembe izpostavlje razkritje: MSRP 17, 128.(a)
spremembe izpostavljenosti
nosti tveganju, ki izhajajo iz pogodb iz področja uporabe člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhajajo iz pogodb MSRP 17.
1.1.2021
iz področja uporabe MSRP 17
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17LineItems

Razkritje analize občutljivosti na
spremembe izpostavljenosti
tveganju, ki izhajajo iz pogodb
iz področja uporabe MSRP 17
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi table
sToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Table

Razkritje analize občutljivosti na Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z analizo razkritje: MSRP 17, 128.(a)
spremembe izpostavljenosti
občutljivosti na spremembe izpostavljenosti tveganju, ki člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhajajo iz pogodb izhajajo iz pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
1.1.2021
iz področja uporabe MSRP 17
[table]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementToC
hangesInUnobservableInput
sLiabilitiesLineItems

SL

ifrs-full
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Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

Označba

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsu
ranceRiskExplanatory

Razkritje občutljivosti podjetja na zavarovalno tveganje.

razkritje:
MSRP 4, 39.(c)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

Celotno razkritje dogovorov o koncesiji storitev.

razkritje: SOP 29, Splošno
mnenje

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessio
nArrangementsTable

ifrs-full

text block
DisclosureOfSharebasedPay
mentArrangementsExplanatory

Razkritje dogovorov za plačilo
na podlagi delnic [text block]

Celotno razkritje dogovorov za plačilo na podlagi delnic. razkritje: MSRP 2, 44. člen

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalRe
servesAndOtherEquityIntere
stExplanatory

text block

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

Celotno razkritje delniškega kapitala, rezerv in drugih razkritje: MRS 1, 79. člen
deležev v lastniškem kapitalu.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedEx
planatory

text block

Razkritje pomembnih
prilagoditev pridobljenega
vrednotenja [text block]

Razkritje uskladitve med vrednotenjem, pridobljenim za razkritje: MRS 40, 77. člen
naložbeno nepremičnino, in prilagojenim vrednotenjem,
ki je vključeno v računovodske izkaze, vključno z agre
gatno vrednostjo morebitnih priznanih obvez iz najemov,
ki so bile dodane, in katerimi koli drugimi pomembnimi
prilagoditvami. [glej: Naložbene nepremičnine]

SL

Razkritje občutljivosti na
zavarovalno tveganje [text
block]

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Razkritje podrobnih informacij o
dogovorih o koncesiji storitev
[abstract]
text block

Razkritje dogovorov o koncesiji
storitev [text block]

table

Razkritje podrobnih informacij o Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podrob razkritje: SOP 29, 6. člen
dogovorih o koncesiji storitev
nostmi o dogovorih o koncesiji storitev.
[table]

Uradni list Evropske unije

Razkritje podrobnih informacij o Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
dogovorih o koncesiji storitev
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
[line items]
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
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Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

Sklic

Razkritje pomembnih
Razkritje pomembnih referenčnih obrestnih mer, ki so jim razkritje: MSRP 7, 24.H(a) člen
referenčnih obrestnih mer, ki so izpostavljena razmerja varovanja pred tveganjem podjetja.
jim izpostavljena razmerja
varovanja pred tveganjem
podjetja [text block]
Razkritje pridruženih podjetij
[abstract]

text block

table

Razkritje pridruženih podjetij
[text block]

Razkritje pridruženih podjetij. [glej: Pridružena podjetja razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
[member]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen

Razkritje pridruženih podjetij
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje pridruženih podjetij
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pridruženimi razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetji.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen

Razkritje odvisnih podjetij
[abstract]
text block

table

Razkritje odvisnih podjetij [text
block]

Razkritje odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja [mem razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ber]]
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

Razkritje odvisnih podjetij [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje odvisnih podjetij
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z odvisnimi razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetji.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

18.12.2020

ifrs-full

text block

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfSignificantIntere
stRateBenchmarksToWhichEn
titysHedgingRelationshipsAre
ExposedExplanatory

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/300

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text block
DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMa
deInRelationToInterestsInOthe
rEntitiesExplanatory

Razkritje pomembnih presoj in
predpostavk v zvezi z deleži v
drugih podjetjih [text block]

Razkritje pomembnih presoj in predpostavk, oblikovanih razkritje: MSRP 12, 7. člen
v zvezi z deleži v drugih podjetjih.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudge
mentsMadeInApplyingI
FRS17Explanatory

Razkritje pomembnih presoj in
sprememb presoj pri uporabi
MSRP 17 [text block]

Razkritje pomembnih presoj in sprememb presoj pri razkritje:
uporabi MSRP 17. Konkretneje, podjetje razkrije upora MSRP 17, 117. člen – začetek
bljene vhodne podatke, predpostavke in tehnike ocenjeva veljavnosti 1.1.2021
nja.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsAbstract

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
text block
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsExplana
tory

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev [text
block]

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 udele
ženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vrednosti
sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsLineI
tems

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
table
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsTable

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti sredstev
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
poštene vrednosti sredstev.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityAbstract

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastniškega
kapitala [abstract]

text block

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/301

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

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 udele
ženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vrednosti
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityLineI
tems

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastniškega
kapitala [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
table
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityTable

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastniškega
kapitala [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
poštene vrednosti lastniškega kapitala.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesAb
stract

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
text block
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesEx
planatory

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti
[text block]

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 udele
ženci na trgu uporabili pri merjenju poštene vrednosti
obveznosti.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesLineI
tems

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti
[line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti lastniškega
kapitala [text block]

Uradni list Evropske unije

DisclosureOfSignificantUnob
text block
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityExplana
tory

SL

ifrs-full

L 429/302

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DisclosureOfSignificantUnob
table
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesTable

Razkritje pomembnih
neopazovanih vložkov,
uporabljenih pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti
[table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pomemb razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nimi neopazovanimi vložki, uporabljenimi pri merjenju
poštene vrednosti obveznosti.

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLia
bilitiesExplanatory

text block

Razkritje podrejenih obveznosti
[text block]

Razkritje podrejenih obveznosti. [glej: Podrejene obvezno splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
sti]
člen

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSigni
ficantAccountingPoliciesExpla
natory

text block

Razkritje pomembnih
računovodskih usmeritev [text
block]

Celotno razkritje pomembnih računovodskih usmeritev, ki razkritje: MRS 1, 117. člen
jih uporablja podjetje.

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

text block

Razkritje terjatev in obveznosti
za davek [text block]

Razkritje terjatev in obveznosti za davek.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsTable

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

SL

ifrs-full

table

Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih davčnih izgub in
neizrabljenih davčnih
dobropisov [text block]

Razkritje vrste začasnih razlik, neizrabljenih davčnih izgub razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
in neizrabljenih davčnih dobropisov. [glej: Neizrabljeni
davčni dobropisi [member]; Neizrabljene davčne izgube
[member]; Začasne razlike [member]]

Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih davčnih izgub in
neizrabljenih davčnih
dobropisov [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih davčnih izgub in
neizrabljenih davčnih
dobropisov [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z začasnimi razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
razlikami, neizrabljenimi davčnimi izgubami in neizrablje
nimi davčnimi dobropisi.

L 429/303

Razkritje pogojev dogovorov za
plačilo na podlagi delnic
[abstract]

Uradni list Evropske unije

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Razkritje začasne razlike,
neizrabljenih davčnih izgub in
neizrabljenih davčnih
dobropisov [abstract]
text block

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

ifrs-full

text block

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje pogojev dogovorov za
plačilo na podlagi delnic [text
block]

Razkritje splošnih pogojev dogovorov za plačilo na razkritje: MSRP 2, 45. člen
podlagi delnic. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

Razkritje pogojev dogovorov za
plačilo na podlagi delnic [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

table

Razkritje pogojev dogovorov za
plačilo na podlagi delnic [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s pogoji dogo razkritje: MSRP 2, 45. člen
vorov za plačilo na podlagi delnic.

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Razkritje obveznosti do
Razkritje obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
dobaviteljev in drugih poslovnih obveznosti. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in druge člen
obveznosti [text block]
poslovne obveznosti]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

text block

Razkritje terjatev do kupcev in
drugih terjatev [text block]

Razkritje terjatev do kupcev in drugih terjatev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Terjatve do kupcev in druge terjatve]
člen

ifrs-full

DisclosureOfTradingIncomeEx text block
penseExplanatory

Razkritje prihodkov (odhodkov)
iz trgovanja [text block]

Razkritje prihodkov (odhodkov) iz trgovanja. [glej: splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
člen

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsAbstract

Razkritje transakcijske cene,
razporejene na preostale
izvršitvene obveze [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsLineItems

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/304

Predpona

Razkritje transakcijske cene, razporejene na preostale razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
izvršitvene obveze v pogodbah s kupci.
člen

Razkritje transakcijske cene,
razporejene na preostale
izvršitvene obveze [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

Razkritje transakcijske cene,
razporejene na preostale
izvršitvene obveze [text block]

Uradni list Evropske unije

text block

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemainingPer
formanceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nationAbstract

Razkritje transakcij, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve
sredstev in prevzema obveznosti
v poslovni združitvi [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco text block
gnisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nationExplanatory

Razkritje transakcij, ki so bile pripoznane ločeno od razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
Razkritje transakcij, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni
sredstev in prevzema obveznosti združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]
v poslovni združitvi [text block]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco
gnisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nationLineItems

Razkritje transakcij, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve
sredstev in prevzema obveznosti
v poslovni združitvi [line items]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsReco table
gnisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nationTable

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transakci razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
Razkritje transakcij, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve jami, ki so bile pripoznane ločeno od pridobitve sredstev
sredstev in prevzema obveznosti in prevzema obveznosti v poslovnih združitvah.
v poslovni združitvi [table]

table

Razkritje transakcijske cene,
razporejene na preostale
izvršitvene obveze [table]

Pojasnilo oznake

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transakcijsko razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
ceno, razporejeno na preostale izvršitvene obveze v člen
pogodbah s kupci.

18.12.2020

Predpona

SL

Razkritje transakcij s povezanimi
strankami [abstract]
text block

Razkritje transakcij s povezanimi Razkritje transakcij med podjetjem in njegovimi poveza razkritje: MRS 24, 18. člen
nimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]
strankami [text block]
Razkritje transakcij s povezanimi Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
strankami [line items]
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.
Razkritje transakcij s povezanimi Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s transakcijami razkritje: MRS 24, 19. člen
strankami [table]
s povezanimi strankami.

Uradni list Evropske unije

table

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

L 429/305

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Razkritje prenosov finančnih
sredstev [text block]

Razkritje prenosov finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, Prenosi
sredstva]
finančnih sredstev

DisclosureOfTreasurySharesEx text block
planatory

Razkritje trezorskih delnic [text
block]

Razkritje trezorskih delnic. [glej: Trezorske delnice]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsAbstract

Razkritje vrst zavarovalnih
pogodb [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

ifrs-full

SL

ifrs-full

text block

Označba

L 429/306

Predpona

text block

Razkritje vrst zavarovalnih
pogodb [text block]

Razkritje vrst zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavaro splošna praksa: MSRP 4,
valnih pogodb [member]]
Razkritje – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

Razkritje vrst zavarovalnih
pogodb [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

Razkritje vrst zavarovalnih
pogodb [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z vrstami splošna praksa: MSRP 4,
zavarovalnih pogodb.
Razkritje – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

Uradni list Evropske unije

table

splošna praksa: MRS 1, 10.(e)
člen

Razkritje nekonsolidiranih
strukturiranih podjetij [abstract]
text block

Razkritje nekonsolidiranih strukturiranih podjetij. [glej: razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

Razkritje nekonsolidiranih
strukturiranih podjetij [line
items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

18.12.2020

Razkritje nekonsolidiranih
strukturiranih podjetij [text
block]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Razkritje nekonsolidiranih
strukturiranih podjetij [table]

Pojasnilo oznake

Sklic

18.12.2020

Predpona

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi z nekonsolidi razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
ranimi strukturiranimi podjetji.

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyAbstract

Razkritje prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyLineI
tems

Razkritje prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyTable

Razkritje prostovoljne
spremembe računovodske
usmeritve [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s prostovoljno razkritje: MRS 8, 29. člen
spremembo računovodske usmeritve.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems

SL

ifrs-full

Razkritje krivulje obrestnih mer,
ki se uporablja za diskontiranje
denarnih tokov, ki ne variirajo
glede na donose postavk, ki so
podlaga [abstract]

text block

Uradni list Evropske unije

table

Razkritje krivulje obrestnih mer, Razkritje krivulje obrestnih mer, uporabljene za diskonti razkritje:
ki se uporablja za diskontiranje ranje denarnih tokov, ki ne variirajo glede na donose MSRP 17, 120. člen – začetek
denarnih tokov, ki ne variirajo
postavk, ki so podlaga, z uporabo 36. člena MSRP 17. veljavnosti 1.1.2021
glede na donose postavk, ki so
podlaga [text block]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

L 429/307

Razkritje krivulje obrestnih mer,
ki se uporablja za diskontiranje
denarnih tokov, ki ne variirajo
glede na donose postavk, ki so
podlaga [line items]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

table

Označba

Sklic

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s krivuljo razkritje:
obrestnih mer, ki se uporablja za diskontiranje denarnih MSRP 17, 120. člen – začetek
tokov, ki ne variirajo glede na donose postavk, ki so veljavnosti 1.1.2021
podlaga.

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Razkritja o izravnalnem pristopu
[abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryE
xemptionFromIFRS9Abstract

Razkritja o začasni oprostitvi
uporabe MSRP 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedParty
TransactionsWereMadeOn
TermsEquivalentToThoseThat
PrevailInArmsLengthTransac
tions

text

Razkritja, da so bile transakcije s
povezanimi strankami
opravljene po istih pogojih, kot
veljajo pri transakcijah pod
običajnimi tržnimi pogoji

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.

ifrs-full

DisclosureWhetherLoansPaya
bleInDefaultRemediedOrTerm
sOfLoansPayableRenegotiated
BeforeAuthorisationForIs
sueOfFinancialStatements

text

Obrazložitev, ali je bilo neplačilo
odpravljeno ali pa je bil sklenjen
nov dogovor o pogojih plačila
zapadlih posojil, preden je bila
odobrena izdaja računovodskih
izkazov

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 računo
vodskih izkazov.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMem
ber

member

Ustavljeno poslovanje [member]

Ta pripadnik pomeni sestavni del podjetja, ki je bil razkritje: MSRP 5,
odtujen ali razvrščen med sredstva za prodajo in ki: (a) Predstavljanje in razkrivanje
predstavlja samostojen važnejši program področja ali
območja poslovanja, (b) je del enotnega usklajenega
načrta odtujitve samostojne važnejše smeri področja ali
območja delovanja, 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]]

18.12.2020

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable
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Diskontirani denarni tok
[member]

ifrs-full

DiscountedUnguaranteedResi
dualValueOfAssetsSubjectToFi
nanceLease

X instant,
debit

Diskontirana nezajamčena
Znesek diskontirane nezajamčene preostale vrednosti razkritje: MSRP 16, 94. člen
preostala vrednost sredstev, ki so sredstev, ki so predmet finančnih najemov. Nezajamčena
predmet finančnega najema
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, povezane z
lastništvom sredstva, ki je predmet najema.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementIn
putMember

member

Diskontna stopnja, vložek
merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni diskontno stopnjo, ki se uporablja splošna praksa:
kot vložek merjenja pri tehnikah ocenjevanja vrednosti na MSRP 13, 93.(d) člen
podlagi izračuna sedanje vrednosti.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrent
MeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant

Diskontna stopnja, uporabljena
pri tekočem merjenju poštene
vrednosti, zmanjšane za stroške
odtujitve

Diskontna stopnja, uporabljena pri tekočem merjenju razkritje: MRS 36, 130.(f)(iii)
poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
člen

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviou
sMeasurementOfFairValueLess
CostsOfDisposal

X.XX instant

Diskontna stopnja, uporabljena Diskontna stopnja, uporabljena pri predhodnem merjenju razkritje: MRS 36, 130.(f)(iii)
pri predhodnem merjenju
poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve.
člen
poštene vrednosti, zmanjšane za
stroške odtujitve

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTi
meValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

X.XX instant

Diskontna stopnja, ki odraža
časovno vrednost denarja, stanja
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Diskontna stopnja, 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 odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

L 429/309
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DiscountedCashFlowMember

SL

Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, B11.(a) člen,
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]]

ifrs-full
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DiscussionOfImpactThatInitia
lApplicationOfIFRSIsExpected
ToHaveOnFinancialStatements

text

Razprava o učinku, ki naj bi ga
imel začetek uporabe novega
MSRP na računovodske izkaze

Razprava o učinku, ki naj bi ga imela začetek uporabe primer: MRS 8, 31.(e)(i) člen
novega MSRP na računovodske izkaze.

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo
[member]

Ta pripadnik pomeni skupine sredstev, ki bodo odtujena
skupaj kot skupina z eno transakcijo, ter obveznosti, ki so
neposredno povezane s temi sredstvi in bodo prenesene s
transakcijo.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary
Member

member

Odtujitev večjega odvisnega
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni odtujitev večjega odvisnega podjetja. primer: MRS 10, 22.(a) člen
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa: MRS 38,
zaradi odtujitev in odstranitev. [glej: Neopredmetena sred 118.(e) člen
stva in dobro ime]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena sredstva in
dobro ime [abstract]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
X duration,
tangibleAssetsOtherThanGood credit
will

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Odtujitve in odstranitve,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena [abstract]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

SL

ifrs-full
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Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna praksa: MRS 38,
imena zaradi odtujitev in odstranitev. [glej: Neopred 118.(e) člen
metena sredstva razen dobrega imena]
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X duration,
credit

razkritje: MSRP 5,
Predstavljanje in razkrivanje,
splošna praksa: MSRP 5, 38.
člen

Odtujitve in odstranitve
Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi odtu splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
opredmetenih osnovnih sredstev jitev in odstranitev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva] člen
Odtujitve in odstranitve
opredmetenih osnovnih sredstev
[abstract]
Odtujitve, biološka sredstva

Zmanjšanje bioloških sredstev zaradi odtujitve. [glej: razkritje: MRS 41, 50.(c) člen
Biološka sredstva]

18.12.2020
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DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Odtujitve, neopredmetena
sredstva in dobro ime

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa:
zaradi odtujitev. [glej: Neopredmetena sredstva in dobro MRS 38, 118.(e)(ii) člen
ime]

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Odtujitve, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega razkritje: MRS 38, 118.(e)(ii)
imena zaradi odtujitev. [glej: Neopredmetena sredstva člen
razen dobrega imena]

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Odtujitve, naložbene
nepremičnine

Zmanjšanje naložbenih nepremičnin zaradi odtujitve. razkritje: MRS 40, 76.(c) člen,
[glej: Naložbene nepremičnine]
razkritje: MRS 40, 79.(d)(iii)
člen

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Odtujitve, opredmetena osnovna Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi odtu razkritje: MRS 16, 73.(e)(ii)
sredstva
jitev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
člen

ifrs-full

DistributionAndAdministrati
veExpense

X duration,
debit

Stroški distribucije ali splošnih
služb

Zneski stroškov, povezanih s stroški distribucije ali splošna praksa: MRS 1, 85.
splošnih služb. [glej: Odhodki splošnih služb; Stroški člen
distribucije]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Stroški distribucije

Znesek stroškov, povezanih z distribucijo blaga in stori primer: MRS 1, 103. člen,
tev.
razkritje: MRS 1, 99. člen

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Obveznosti za izplačilo dividend Znesek dividend, ki jih je podjetje napovedalo, vendar jih splošna praksa: MRS 1, 55.
člen
še ni izplačalo.

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Dividende, razvrščene kot
odhodki

Znesek dividend, razvrščenih kot odhodki.

primer: MRS 32, 40. člen

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Dividende, pripoznane kot
razdelitve lastnikom

Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom.

razkritje: MRS 1, 107. člen

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Izplačane dividende, razvrščene
kot aktivnosti financiranja

Denarni odtok za dividende, ki jih je izplačalo podjetje, razkritje: MRS 7, 31. člen
razvrščene kot aktivnosti financiranja.

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOpe
ratingActivities

X duration,
credit

Izplačane dividende, razvrščene
kot poslovne aktivnosti

Denarni odtok za dividende, ki jih je izplačalo podjetje, razkritje: MRS 7, 31. člen
razvrščene kot poslovne aktivnosti.

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Izplačane dividende, navadne
delnice

Znesek dividend, ki jih je podjetje izplačalo za navadne razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnice. [glej: Navadne delnice [member]]

SL

ifrs-full
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Izplačane dividende, navadne
delnice, na delnico

Znesek dividend, ki ga je podjetje izplačalo na navadno razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnico.

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Izplačane dividende, druge
delnice

Znesek dividend, ki jih je podjetje izplačalo za druge razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnice razen navadnih. [glej: Navadne delnice [member]]

ifrs-full

DividendsPaidOtherShare
sPerShare

X.XX dura
tion

Izplačane dividende, druge
delnice, na delnico

Znesek dividend, ki ga je podjetje izplačalo na drugo razkritje: MRS 34, 16.A(f) člen
delnico.

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Dividende, izplačane lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja,
razvrščene kot aktivnosti
financiranja

Denarni odtok za dividende, ki jih je podjetje izplačalo splošna praksa: MRS 7, 17.
lastnikom kapitala obvladujočega podjetja, razvrščene kot člen
aktivnosti financiranja.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Dividende, izplačane za
neobvladujoče deleže

Znesek dividend, izplačanih za neobvladujoče deleže. [glej: razkritje: MSRP 12, B10.(a)
Neobvladujoči deleži]
člen

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterestsClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Dividende, izplačane za
Denarni odtok za dividende, izplačane za neobvladujoče splošna praksa: MRS 7, 17.
neobvladujoče deleže, razvrščene deleže, razvrščene kot aktivnosti financiranja [glej: Neobv člen
kot aktivnosti financiranja
ladujoči deleži; Dividende, izplačane za neobvladujoče
deleže]

ifrs-full

DividendsPayable

X instant,
credit

Obveznosti za dividende,
razdelitev nedenarnih sredstev

Znesek dividend, ki se morajo izplačati z razdelitvijo razkritje: OPMSRP 17, 16.(a)
nedenarnih sredstev lastnikom.
člen

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared X duration
BeforeFinancialStatementsAut
horisedForIssueButNotReco
gnisedAsDistributionToOw
ners

Dividende, ki so bile predlagane
ali napovedane pred odobritvijo
računovodskih izkazov za
objavo, vendar niso pripoznane
kot razdeljene lastnikom

Znesek dividend, predlaganih ali napovedanih po poroče razkritje: MRS 1, 137.(a) člen,
valskem obdobju, vendar preden je bila odobrena izdaja razkritje: MRS 10, 13. člen
računovodskih izkazov. Take dividende se na koncu poro
čevalskega obdobja ne pripoznajo kot obveznost, ker
takrat taka obveza še ne obstaja.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclared X.XX dura
BeforeFinancialStatementsAut tion
horisedForIssueButNotReco
gnisedAsDistributionToOwner
sPerShare

Dividende, ki so bile predlagane Znesek dividend, ki so bile predlagane ali napovedane razkritje: MRS 1, 137.(a) člen
ali napovedane pred odobritvijo pred odobritvijo računovodskih izkazov za objavo, vendar
računovodskih izkazov za
niso pripoznane kot razdeljene lastnikom, na delnico.
objavo, vendar niso pripoznane
kot razdeljene lastnikom, na
delnico

ifrs-full

DividendsReceived

Prejete dividende

X duration,
debit

Znesek prejetih dividend.

razkritje: MSRP 12, B12.(a)
člen

18.12.2020

X.XX dura
tion

Uradni list Evropske unije

DividendsPaidOrdinaryShare
sPerShare

SL

ifrs-full

L 429/312

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Prejete dividende, razvrščene kot Denarni pritok iz prejetih dividend, razvrščenih kot nalož razkritje: MRS 7, 31. člen
naložbene aktivnosti
bene aktivnosti. [glej: Prejete dividende]

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Prejete dividende, razvrščene kot Denarni pritok iz prejetih dividend, razvrščenih kot razkritje: MRS 7, 31. člen
poslovne aktivnosti
poslovne aktivnosti. [glej: Prejete dividende]

ifrs-full

DividendsReceivedFromAsso
X duration,
ciatesClassifiedAsInvestingActi debit
vities

ifrs-full

DividendsReceivedFromInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethodClassifiedAsInvestin
gActivities

ifrs-full

Denarni pritok iz dividend, prejetih od pridruženih podje splošna praksa: MRS 7, 16.
tij, razvrščenih kot naložbene aktivnosti. [glej: Pridružena člen
podjetja [member]; Prejete dividende]

X duration,
debit

Dividende, prejete iz naložb,
obračunanih z uporabo
kapitalske metode, razvrščene
kot naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz dividend, prejetih iz naložb, obraču splošna praksa: MRS 7, 16.
nanih z uporabo kapitalske metode, razvrščenih kot člen
naložbene aktivnosti. [glej: Naložbe, obračunane po kapi
talski metodi; Prejete dividende]

DividendsReceivedFromJoint
VenturesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Dividende, prejete od skupnih
podvigov, razvrščene kot
naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz dividend, prejetih od skupnih podvigov, splošna praksa: MRS 7, 16.
razvrščenih kot naložbene aktivnosti. [glej: Skupni podvigi člen
[member]; Prejete dividende]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToNoncontrollingInte
rests

X duration,
debit

Dividende, pripoznane kot
razdelitve za neobvladujoče
deleže

Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve za neobvla splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
dujoče deleže. [glej: Neobvladujoči deleži]
člen

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Dividende, pripoznane kot
razdelitve lastnikom
obvladujočega podjetja

Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
obvladujočega podjetja. [glej: Obvladujoče podjetje [mem člen
ber]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToCurrentYear

X duration,
debit

Dividende, pripoznane kot
Znesek dividend v zvezi s tekočim letom, pripoznanih kot splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
razdelitve lastnikom
razdelitve lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: Obvla člen
obvladujočega podjetja, v zvezi s dujoče podjetje [member]]
tekočim letom

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToPriorYears

X duration,
debit

Dividende, pripoznane kot
Znesek dividend v zvezi s prejšnjimi leti, pripoznanih kot splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
razdelitve lastnikom
razdelitve lastnikom obvladujočega podjetja. [glej: Obvla člen
obvladujočega podjetja, v zvezi s dujoče podjetje [member]]
prejšnjimi leti
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DividendsRecognisedForInvest X duration,
credit
mentsInEquityInstrumentsDe
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeDerecognisedDu
ringPeriod

Dividende, pripoznane kot
naložbe v kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa, za katere je bilo
pripoznanje v obdobju
poročanja odpravljeno

Znesek dividend, povezanih z naložbami v kapitalske razkritje: MSRP 7, 11.A(d) člen
instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
za katere je bilo pripoznanje v poročevalskem obdobju
odpravljeno. [glej: Naložbe v kapitalske instrumente, dolo
čene kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest X duration,
mentsInEquityInstrumentsDe
credit
signatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeHeldAtEndOfRe
portingPeriod

Dividende, pripoznane kot
naložbe v kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa, v posesti na koncu
poročevalskega obdobja

Znesek dividend, povezanih z naložbami v kapitalske razkritje: MSRP 7, 11.A(d) člen
instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po
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]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Sedež podjetja

Domicilna država podjetja. [glej: Domicilna država [mem razkritje: MRS 1, 138.(a) člen
ber]]

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesEx
pense

X duration,
debit

Odhodki iz naslova donacij in
dotacij

Znesek odhodkov iz naslova donacij in dotacij.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Dobiček na delnico [text block]

Razkritje dobička na delnico.

razkritje: MRS 33, 66. člen

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Dobiček na delnico [line items]

Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

ifrs-full

EarningsPerShareTable

Dobiček na delnico [table]

Preglednica z razkritjem informacij v zvezi s podatki o razkritje: MRS 33, 66. člen
dobičku na delnico.

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Znesek dividend, pripoznanih kot razdelitve lastnikom, na razkritje: MRS 1, 107. člen
delnico.

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersPerShare

SL

Dividende, pripoznane kot
razdelitve lastnikom, na delnico

ifrs-full

X.XX dura
tion

Označba
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table

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Dejanski datum prevrednotenja, Dejanski datum prevrednotenja sredstev, ki predstavljajo razkritje: MSRP 16, 57. člen
sredstva, ki predstavljajo pravico pravico do uporabe, izkazanih po prevrednotenih vredno
do uporabe
stih. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn text
tangibleAssetsOtherThanGood
will

Dejanski datumi prevrednotenja, Dejanski datumi prevrednotenja razredov neopredmetenih razkritje: MRS 38, 124.(a)(i)
neopredmetena sredstva razen
sredstev razen dobrega imena, izkazanih po prevredno člen
dobrega imena
tenih vrednostih. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluation
PropertyPlantAndEquipment

Dejanski datumi prevrednotenja, Dejanski datumi prevrednotenja postavk opredmetenih razkritje: MRS 16, 77.(a) člen
osnovnih sredstev, izkazanih po prevrednotenih vredno
opredmetena osnovna sredstva
stih. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine X.XX instant
dOnDateOfReclassificationOf
FinancialAssetsFirstApplicatio
nOfIFRS9

Efektivna obrestna mera,
določena na datum
prevrednotenja finančnih
sredstev ob njihovi prerazvrstitvi
iz kategorije merjenja po pošteni
vrednosti 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
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida zaradi
prehoda na MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine X.XX instant
dOnDateOfReclassificationOf
FinancialLiabilitiesFirstApplica
tionOfIFRS9

Efektivna obrestna mera,
določena na datum
prevrednotenja finančnih
obveznosti ob njihovi
prerazvrstitvi iz kategorije
merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, začetek
uporabe MSRP 9

Efektivna obrestna mera, določena na datum, ko podjetje razkritje: MSRP 7, 42.N(a) člen
svoje finančne obveznosti prerazvrsti iz kategorije
merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
zaradi prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X.XX instant

Efektivna obrestna mera
Efektivna obrestna mera finančnih sredstev, ki so bila
finančnih sredstev,
prerazvrščena iz kategorije merjenja razpoložljivih za
prerazvrščenih iz kategorije
prodajo. [glej: Finančna sredstva]
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo

razkritje:
MSRP 7, 12.A(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

X.XX instant

Efektivna obrestna mera
finančnih sredstev,
prerazvrščenih iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

razkritje:
MSRP 7, 12.A(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

ifrs-full
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Efektivna obrestna mera finančnih sredstev, ki so bila
prerazvrščena iz kategorije merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

axis

Učinek opravljenih prilagoditev, Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 113.(b)
ko je podjetje spremenilo
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
podlago za razčlenitev finančnih ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021
prihodkov (odhodkov) iz
zavarovanja med poslovni izid
in drugi vseobsegajoči donos za
pogodbe z elementi neposredne
udeležbe pri dobičku [axis]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenPro
fitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeatu
resMember

member

Učinek opravljenih prilagoditev,
ko je podjetje spremenilo
podlago za razčlenitev finančnih
prihodkov (odhodkov) iz
zavarovanja med poslovni izid
in drugi vseobsegajoči donos za
pogodbe z elementi neposredne
udeležbe pri dobičku [member]

Ta pripadnik pomeni učinek opravljenih prilagoditev vrsti razkritje: MSRP 17, 113.(b)
čnih postavk računovodskega izkaza, na katere vpliva člen – začetek veljavnosti
sprememba podlage za razčlenitev finančnih prihodkov 1.1.2021
(odhodkov) iz zavarovanja med poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos za pogodbe z elementi neposredne
udeležbe pri dobičku. [glej: Opis sestave postavk, ki so
podlaga, za pogodbe z elementi neposredne udeležbe pri
dobičku; Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Učinek zgornje meje sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni učinek zgornje meje sredstva v razkritje: MRS 19, 140.(a)(iii)
programu z določenimi zaslužki. Zgornja meja sredstva člen
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]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Učinek sprememb deviznih
tečajev na denarna sredstva in
njihove ustreznike

Učinek sprememb deviznih tečajev na denarna sredstva in razkritje: MRS 7, 25. člen,
njihove ustreznike, ki se posedujejo ali so zapadla v tuji razkritje: MRS 7, 28. člen
valuti. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalent
sAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRec
lassificationAxis

Uradni list Evropske unije

EffectOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenPro
fitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContracts
WithDirectParticipationFeatu
resAxis
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Učinek sprememb deviznih
tečajev na denarna sredstva in
njihove ustreznike [abstract]
Učinek prerazvrstitve na podlagi Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje:
izravnalnega pristopa [axis]
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami MSRP 4, 39.L(e) člen – začetek
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

18.12.2020

axis

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Učinek prerazvrstitve na podlagi Ta pripadnik pomeni učinek prerazvrstitve na podlagi razkritje:
izravnalnega pristopa [member] izravnalnega pristopa.
MSRP 4, 39.L(e) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRS
sMember

member

Učinek prehoda na MSRP
[member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek prehoda s prejšnjih razkritje: MSRP 1, 24. člen
GAAP na MSRP. [glej: Prejšnja GAAP [member]; MSRP
[member]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToCon
tractualServiceMarginOfChoi
ceNotToAdjustContractualSer
viceMarginForSomeChangesIn
FulfilmentCashFlowsForCon
tractsWithDirectParticipation
Features

X duration,
credit

Učinek odločitve, da se
pogodbeno-storitvena marža za
denarne tokove iz naslova
izpolnitve pogodb z možnostjo
neposredne udeležbe pri
dobičku ne bo prilagodila, na
prilagoditev pogodbenostoritvene marže

Obseg učinka odločitve, da se pogodbeno-storitvena razkritje:
marža za denarne tokove iz naslova izpolnitve pogodb MSRP 17, 112. člen – začetek
z možnostjo neposredne udeležbe pri dobičku ne bo veljavnosti 1.1.2021
prilagodila, na prilagoditev pogodbeno-storitvene marže
v tekočem obdobju. [glej: Opis sestave postavk, ki so
podlaga, za pogodbe z elementi neposredne udeležbe
pri dobičku]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Osem let pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo osem let pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Distribucija električne energije
[member]

Ta pripadnik pomeni dejavnost podjetja, povezano z primer: MSRP 14, IE2. člen,
distribucijo električne energije.
primer: MSRP 14, 33. člen

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Izločitev zneskov med odseki
[member]

Ta pripadnik pomeni izločitev zneskov med odseki pri primer: MSRP 8, IG4. člen,
uskladitvi zneskov vseh odsekov z zneski, pripoznanimi primer: MSRP 8, 28. člen
v računovodskih izkazih podjetja.

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Odhodki za zaslužke
zaposlencev

Odhodki za vse oblike nadomestil, ki jih daje podjetje v primer: MRS 1, 102. člen,
zameno za službovanje zaposlencev ali za prenehanje razkritje: MRS 1, 99. člen,
službovanja.
razkritje: MRS 1, 104. člen

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Prispevki zaposlencev

Znesek prispevkov zaposlencev v pokojninske programe. razkritje: MRS 26, 35.(b)(ii)
člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EmployerContributions

X duration,
credit

Prispevki delodajalca

Znesek prispevkov delodajalca v pokojninske programe. razkritje: MRS 26, 35.(b)(i)
člen

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Odhodki za energijo

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe energije.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Stroški za prenos energije

Znesek stroškov, povezanih s prenosom energije.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCom
mitmentsOrContingentLiabili
tiesMember

member

Sprejetje pomembnih obvez ali
pogojnih obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni sprejetje pomembnih obvez ali primer: MRS 10, 22.(i) člen
pogojnih obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstrument
sMember

member

Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni lastne kapitalske instrumente podje razkritje: MSRP 13, 93. člen
tja. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociatesMem member
ber

Skupaj za pridružena podjetja
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚pridru razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
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, razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombi
nationsMember

Skupaj za poslovne združitve
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚poslovne razkritje: MSRP 3, B64. člen,
združitve‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 3, B67. člen

SL

ifrs-full
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member

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EntitysTotalForCashgeneratin
gUnitsMember

member

Skupaj za denar ustvarjajoče
enote podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚denar razkritje: MRS 36, 134. člen,
ustvarjajoče enote‘, če se ne uporablja noben drug pripad razkritje: MRS 36, 135. člen
nik.

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Skupaj za konsolidirana
strukturirana podjetja podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚konso razkritje: MSRP 12, Vrsta
lidirana strukturirana podjetja‘, če se ne uporablja noben tveganj v zvezi z deleži
drug pripadnik.
podjetja v konsolidiranih
strukturiranih podjetjih

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Skupaj za zunanje bonitetne
ocene podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚zunanje razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
bonitetne ocene‘, če se ne uporablja noben drug pripad člen – datum prenehanja
nik.
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG24.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmentOf
FinancialAssetsMember

member

Skupaj za oslabitev finančnih
sredstev podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚oslabitev razkritje:
finančnih sredstev‘, če se ne uporablja noben drug pripad MSRP 7, 37. člen – datum
nik.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset member
sOrCashgeneratingUnitsMem
ber

Skupaj za posamezna sredstva
ali denar ustvarjajoče enote
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚posa razkritje: MRS 36, 130. člen
mezna sredstva ali denar ustvarjajoče enote‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

Skupaj za notranje bonitetne
ocene podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚notranje razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
bonitetne ocene‘, če se ne uporablja noben drug pripad člen – datum prenehanja
nik.
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG25.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EntitysTotalForJointOperation
sMember

member

Skupaj za skupne dejavnosti
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚skupne razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
dejavnosti‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForJointVenture
sMember

member

Skupaj za skupne podvige
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚skupni razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
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, razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForProbabilityOf
DefaultMember

member

Skupaj za verjetnost neplačila
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚verjet primer: MSRP 7, IG20.C člen,
nost neplačila‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. primer: MSRP 7, 35.M člen

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedPartie
sMember

member

Skupaj za povezane stranke
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚katego razkritje: MRS 24, 19. člen
rije povezanih strank‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConso
lidationItemsMember

member

Skupaj za postavke konsolidacije Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚postavke razkritje: MSRP 8, 28. člen
odsekov podjetja [member]
konsolidacije odsekov‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiarie
sMember

member

Skupaj za odvisna podjetja
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚odvisna razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
podjetja‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedStructuredEntitiesMember

member

Skupaj za nekonsolidirana
strukturirana podjetja podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚nekon razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
solidirana strukturirana podjetja‘, če se ne uporablja noben
drug pripadnik.

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedSubsidiariesMember

member

Skupaj za nekonsolidirana
odvisna podjetja podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni standardno vrednost za os ‚nekon razkritje: MSRP 12, 19.B člen
solidirana odvisna podjetja‘, če se ne uporablja noben
drug pripadnik.
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
credit

Označba

Lastniški kapital

Pojasnilo oznake

Sklic

Equity

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParent

X instant,
credit

Lastniški kapital, ki ga je
mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

Vrednost lastniškega kapitala, ki ga je mogoče pripisati razkritje: MRS 1, 54.(r) člen
lastnikom obvladujočega podjetja. To izrecno izključuje
neobvladujoči delež.

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParentMember

member

Lastniški kapital, ki ga je
mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni lastniški kapital, ki ga je mogoče razkritje: MRS 1, 106. člen
pripisati lastnikom obvladujočega podjetja.

ifrs-full

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Kapitalski instrumenti, znesek, ki Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(b) člen
prispeva k pošteni vrednosti
določenimi zaslužki prispevajo instrumenti, ki sestavljajo
sredstev programa
lastniški kapital (in ne dolg). [glej: Sredstva programa, po
pošteni vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [mem
ber]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Kapitalski instrumenti v posesti

SL

Vrednost preostalega deleža v sredstvih podjetja po razkritje: MRS 1, 55. člen,
odštetju vseh njegovih obveznosti
razkritje: MRS 1, 78.(e) člen,
razkritje: 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

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Lastniški kapital [abstract]
Lastniški kapital in obveznosti

Znesek lastniškega kapitala in obveznosti podjetja. [glej: razkritje: MRS 1, 55. člen
Lastniški kapital; Obveznosti]

Lastniški kapital in obveznosti
[abstract]

L 429/321

Vrednost instrumentov v lasti podjetja, ki dokazujejo splošna praksa: MRS 1, 55.
preostali delež v sredstvih drugega podjetja po odštetju člen
vseh njegovih obveznosti.

Uradni list Evropske unije

X instant,
credit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Lastniški deleži prevzemnika

Poštena vrednost lastniških deležev prevzemnika, prene razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv)
senih kot nadomestilo v poslovni združitvi, na datum člen
prevzema. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Naložbe v lastniški kapital
[member]

Ta pripadnik pomeni naložbe v kapitalske instrumente.

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulato
ryDeferralAccountCreditBalan
ces

X instant,
credit

Lastniški kapital, obveznosti in
stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

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]

ifrs-full

EquityMember

member

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 kapitala‘,
če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Tveganje cene lastniškega
kapitala [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe primer: MSRP 7, IG32. člen,
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]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancial X duration
Liabilities

Lastniški kapital, prerazvrščen
med finančne obveznosti

Znesek lastniškega kapitala, prerazvrščenega med finančne razkritje: MRS 1, 80.A člen
obveznosti. [glej: Lastniški kapital; Finančne obveznosti]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Ocenjeni denarni tokovi
Ocenjeni denarni tokovi finančnih sredstev, ki so bila
finančnih sredstev,
prerazvrščena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. [glej:
prerazvrščenih iz kategorije
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo

razkritje:
MSRP 7, 12.A(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Ocenjeni finančni tokovi
finančnih sredstev, ki so bila
prerazvrščena iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

razkritje:
MSRP 7, 12.A(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

ifrs-full
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Ocenjeni finančni tokovi finančnih sredstev, ki so bila
prerazvrščena iz kategorije po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida]

primer: MSRP 7, IG40.B člen,
primer: MSRP 7, 6. člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Ocenjeni finančni učinek,
pogojne obveznosti v poslovni
združitvi

Vrednost ocenjenega finančnega učinka pogojnih obvez razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i)
nosti v poslovni združitvi, ki niso bile pripoznane, ker člen
njihove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.
[glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

X instant,
debit

Ocenjeni finančni učinek
pogojnih sredstev

Vrednost ocenjenega finančnega učinka možnih sredstev, razkritje: MRS 37, 89. člen
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.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

X instant,
credit

Ocenjeni finančni učinek
pogojnih obveznosti

Vrednost ocenjenega finančnega učinka pogojnih obvez razkritje: MRS 37, 86.(a) člen
nosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

EstimateOfContributionsEx
pectedToBePaidToPlan

X duration,
credit

Ocena prispevkov, za katere se
pričakuje, da bodo vplačani v
program, za naslednje letno
poročevalsko obdobje

Ocena pričakovanih prispevkov v program z določenimi razkritje: MRS 19, 147.(b) člen,
zaslužki v naslednjem letnem poročevalskem obdobju. razkritje: MRS 19, 148.(d)(iii)
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]
člen

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedC
laimsThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Ocena nediskontiranih škod iz
naslova pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Ocena nediskontiranega zneska škod iz naslova pogodb iz razkritje:
MSRP 17, 130. člen – začetek
področja uporabe MSRP 17.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashFlowsMember

member

Ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih tokov
[member]

Ta pripadnik pomeni ocene sedanje vrednosti prihodnjih razkritje: MSRP 17, 100.(c)(i)
denarnih tokov v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. [glej: člen – začetek veljavnosti
Zavarovalne pogodbe [member]]
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 101.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashInflowsMember

member

Ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih pritokov
[member]

Ta pripadnik pomeni ocene sedanje vrednosti prihodnjih razkritje: MSRP 17, 107.(b)
denarnih pritokov v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. člen – začetek veljavnosti
[glej: Zavarovalne pogodbe [member]]
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsInflowsTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17ThatAreLiabili
ties

X instant,
credit

Ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih odtokov
(pritokov) iz naslova pogodb iz
področja uporabe MSRP 17, ki
so obveznosti

Znesek ocen sedanje vrednosti prihodnjih denarnih razkritje: MSRP 17, 132.(b)(ii)
odtokov (pritokov) iz naslova pogodb iz področja člen – začetek veljavnosti
uporabe MSRP 17, ki so obveznosti.
1.1.2021

L 429/323

X instant,
credit
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EstimatedFinancialEffectCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsMember

member

Ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih odtokov
[member]

Ta pripadnik pomeni ocene sedanje vrednosti prihodnjih razkritje: MSRP 17, 107.(a)
denarnih odtokov v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. člen – začetek veljavnosti
[glej: Zavarovalne pogodbe [member]]
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsOtherTha
nInsuranceAcquisitionCashF
lowsMember

member

Ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih odtokov, ki
niso denarni tokovi iz naslova
sklepalnih stroškov [member]

Ta pripadnik pomeni ocene sedanje vrednosti prihodnjih razkritje: MSRP 17, 107.(a)
denarnih odtokov, ki niso denarni tokovi iz naslova skle člen – začetek veljavnosti
palnih stroškov. [glej: Ocene sedanje vrednosti denarnih 1.1.2021
tokov iz naslova sklepalnih stroškov [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfIn
suranceAcquisitionCashFlow
sMember

member

Ocene sedanje vrednosti
denarnih tokov iz naslova
sklepalnih stroškov [member]

Ta pripadnik pomeni ocene sedanje vrednosti prihodnjih razkritje: MSRP 17, 107.(a)
denarnih tokov iz naslova sklepalnih stroškov. Denarni člen – začetek veljavnosti
tokovi iz naslova sklepalnih stroškov so denarni tokovi, 1.1.2021
ki izhajajo iz stroškov prodaje, prevzemanja v zavarovanje
in začetka kritja skupine zavarovalnih pogodb, ki se lahko
neposredno pripišejo portfelju zavarovalnih pogodb, v
katerega spada skupina. Taki denarni tokovi vključujejo
denarne tokove, ki se jih ne more neposredno pripisati
posameznim pogodbam ali skupinam zavarovalnih
pogodb v portfelju.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Dogodki prerazvrstitve finančnih Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 12.B člen
sredstev [axis]
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Dogodki prerazvrstitve finančnih Ta pripadnik pomeni dogodke prerazvrstitve finančnih razkritje: MSRP 7, 12.B člen
sredstev. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Dogodki
sredstev [member]
prerazvrstitve finančnih sredstev‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTran
slationAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

Obveznosti za plačilo trošarine

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstandingS
hareOptions2019

X.XX instant

Izpolnitvena cena neuveljavljenih Izpolnitvena cena neuveljavljenih delniških opcij.
delniških opcij

SL

ifrs-full
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Tečajne razlike pri prevedbi
[abstract]
Znesek poslovnih obveznosti, povezanih s trošarino.

splošna praksa: MRS 1, 78.
člen
18.12.2020

razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExercisePriceShareOptions
Granted2019

X.XX dura
tion

Izpolnitvena cena, podeljene
delniške opcije

Izpolnitvena cena podeljenih delniških opcij.

razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchaseOfPut
tableFinancialInstruments

X duration,
credit

Pričakovani denarni odtok za
odkup ali ponovni nakup
prodajljivih finančnih
instrumentov

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]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollecti
velyAssessedMember

member

Skupno ocenjene pričakovane
kreditne izgube [member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki so primer: MSRP 7, IG20.B člen,
skupno ocenjene. [glej: Metoda ocenjevanja pričakovanih primer: MSRP 7, 35.H člen,
primer: MSRP 7, 35.I člen
kreditnih izgub [member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndivi
duallyAssessedMember

member

Posamezno ocenjene
pričakovane kreditne izgube
[member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki so primer: MSRP 7, IG20.B člen,
posamezno ocenjene. [glej: Metoda ocenjevanja pričako primer: MSRP 7, 35.H člen,
vanih kreditnih izgub [member]]
primer: MSRP 7, 35.I člen

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant

Stopnja pričakovanih kreditnih
izgub

Stopnja pričakovanih kreditnih izgub, izračunana kot primer: MSRP 7, IG20.D člen,
odstotek bruto knjigovodske vrednosti. Pričakovane primer: MSRP 7, 35.N člen
kreditne izgube so tehtano povprečje kreditnih izgub,
pri čemer se kot uteži uporabijo ustrezna tveganja nepla
čila.

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercenta
geShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Pričakovana dividenda kot
odstotek, podeljene delniške
opcije

Odstotek pričakovane dividende, uporabljen za izračun razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOp
tionsGranted

X duration

Pričakovana dividenda, podeljene Znesek pričakovane dividende, uporabljen za izračun razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
delniške opcije
poštene vrednosti podeljenih delniških opcij.

ifrs-full

ExpectedReimbursementCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination

X instant,
debit

Pričakovano povračilo, pogojne
obveznosti v poslovni združitvi

SL

ifrs-full

18.12.2020
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Znesek odhodkov, za katerega se pričakuje, da ga bo razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
povrnila druga stranka, za poravnavo pogojnih obvezno razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
sti, pripoznanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obvez
nosti [member]; poslovne združitve [member]]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pričakovano povračilo, druge
rezervacije

Znesek odhodkov, za katerega se pričakuje, da ga bo razkritje: MRS 37, 85.(c) člen
povrnila druga stranka, za poravnavo drugih rezervacij.
[glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResources

X duration,
debit

Odhodki, ki izhajajo iz
raziskovanja in vrednotenja
rudnih bogastev

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi
zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju,
ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in ekonomske upra
vičenosti pridobivanja rudnega bogastva.

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Odhodki, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. razkritje:
[glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Odhodki, po naravi

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 porazde
ljeni med različne vloge v podjetju.

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOf
DiscountOnProvisions

X duration,
debit

Odhodki zaradi razreševanja
diskontiranja rezervacij

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduc
tionForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Odhodki za škode in upravičenja Znesek odhodkov za škode in upravičenja imetnikov
imetnikov polic, brez
polic, brez kakršnega koli zmanjšanja za sklenjeno poza
zmanjšanja za sklenjeno
varovanje.
pozavarovanje

ifrs-full

ExpenseFromCashsettledShare
basedPaymentTransaction
sInWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssets

X duration,
debit

Odhodki iz z denarjem
poravnanih plačilnih transakcij
na podlagi delnic, pri katerih
prejeto blago ali storitve niso
izpolnjevale pogojev za
pripoznanje kot sredstva

Odhodki, po naravi [abstract]
Znesek odhodkov, priznanih zaradi razreševanja diskonti splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ranja rezervacij, ki je posledica minevanja časa. [glej: člen
Druge rezervacije]

Uradni list Evropske unije

ExpectedReimbursementOther X instant,
Provisions
debit

SL
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primer: MRS 1, 85.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG24.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

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 pripoznanje
kot sredstva. [glej: Odhodki iz plačilnih transakcij na
podlagi delnic, pri katerih prejeto blago ali storitve niso
izpolnjevale pogojev za pripoznanje kot sredstva]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Odhodki iz naslova nadaljnje
udeležbe v finančnih sredstvih,
za katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

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 vred
nosti pri izpeljanih finančnih instrumentih). [glej:
Finančna sredstva; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsCumulativelyReco
gnised

X instant,
debit

Kumulativno pripoznani
odhodki iz naslova nadaljnje
udeležbe v finančnih sredstvih,
za katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

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; Izpe
ljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledSha
rebasedPaymentTransaction
sInWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssets

X duration,
debit

Odhodki iz z lastniškim
kapitalom poravnanih plačilnih
transakcij na podlagi delnic, pri
katerih prejeto blago ali storitve
niso izpolnjevale pogojev za
pripoznanje kot sredstva

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 pripoznanje kot
sredstva]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGo
odsOrServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionAsAs
sets

X duration,
debit

Odhodki iz plačilnih transakcij
na podlagi delnic, pri katerih
prejeto blago ali storitve niso
izpolnjevale pogojev za
pripoznanje kot sredstva

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(a) člen
podlagi delnic, pri katerih prejeto blago ali storitve niso
izpolnjevale pogojev za pripoznanje kot sredstva.

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGo
odsOrServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionAsAsset
sAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEm
ployees

Uradni list Evropske unije

ExpenseFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Odhodki iz plačilnih transakcij
na podlagi delnic, pri katerih
prejeto blago ali storitve niso
izpolnjevale pogojev za
pripoznanje kot sredstva
[abstract]
Odhodki, ki izhajajo iz plačilnih Znesek odhodkov, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
transakcij na podlagi delnic z
podlagi delnic z zaposlenci.
člen
zaposlenci

L 429/327

X duration,
debit

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

primer: MSRP 4, IG37.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

Ime elementa/vloga URI

L 429/328

Predpona

X duration,
credit

Odhodki (prihodki), vključeni v
poslovni izid, obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, ki izhaja iz
odhodkov ali prihodkov, vključenih v poslovni izid. [glej:
Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavaro
valnih pogodb]

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringActivi
ties

X duration,
debit

Odhodki za dejavnosti
reorganiziranja

Znesek odhodkov, povezanih z reorganiziranjem. Reorga razkritje: MRS 1, 98.(b) člen
niziranje je program, ki ga načrtuje in obvladuje poslo
vodstvo in pomembno spreminja obseg poslovanja, s
katerim se ukvarja podjetje, ali način vodenja poslovanja.
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.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPe
riodForBadAndDoubtfulDebts
ForRelatedPartyTransaction

X duration,
debit

Odhodki, priznani v obdobju, ki Znesek odhodkov, priznanih v obdobju, ki so nastali razkritje: MRS 24, 18.(d) člen
so nastali zaradi slabih in
zaradi slabih ali dvomljivih dolgov, ki bi jih morale porav
dvomljivih dolgov v transakcijah nati povezane stranke. [glej: Povezane stranke [member]]
s povezanimi strankami

ifrs-full

X duration,
ExpenseRelatingToLeasesOf
LowvalueAssetsForWhichReco debit
gnitionExemptionHasBeenU
sed

Odhodki, povezani z najemi
sredstev majhne vrednosti, za
katere je bilo uporabljeno
izvzetje iz pripoznanja

Znesek odhodkov, povezanih z najemi sredstev majhne razkritje: MSRP 16, 53.(d) člen
vrednosti, obračunan z uporabo 6. člena MSRP 16. Ti
odhodki ne zajemajo odhodkov, povezanih s kratkoro
čnimi najemi sredstev majhne vrednosti.

ifrs-full

ExpenseRelatingToShortterm
LeasesForWhichRecognitionE
xemptionHasBeenUsed

Odhodki, povezani s
kratkoročnimi najemi, za katere
je bilo uporabljeno izvzetje iz
pripoznanja

Znesek odhodkov, povezanih s kratkoročnimi najemi, razkritje: MSRP 16, 53.(c) člen
obračunan z uporabo 6. člena MSRP 16. V teh odhodkih
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.

X duration,
debit

18.12.2020

ExpenseIncomeIncludedInPro
fitOrLossLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Odhodki, povezani s
spremenljivimi najemninami, ki
niso bile zajete pri merjenju
obveznosti iz najema

Znesek odhodkov, povezanih s spremenljivimi najemni razkritje: MSRP 16, 53.(e) člen
nami, ki niso bile zajete pri merjenju obveznosti iz
najema. 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. [glej:
Obveznosti iz najemov]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsu
ranceHeld

X duration,
debit

Odhodki, ki izhajajo iz
sklenjenega pozavarovanja

Znesek odhodkov, povezanih s sklenjenimi pozavaroval primer: MRS 1, 85.
nimi pogodbami.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG24.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPre X duration,
debit
miumsPaidToReinsurer

Odhodki iz dodelitve plačanih
premij pozavarovatelju

Znesek odhodkov iz dodelitve plačanih premij pozavaro razkritje:
vatelju. [glej: Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]] MSRP 17, 86. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfAvailable
forsaleFinancialAssetsRecogni
sedInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Odhodki za finančna sredstva,
prerazvrščena iz kategorije
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo, pripoznani v
poslovnem izidu

Znesek odhodkov, ki so v poslovnem izidu pripoznani za
finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije razpolo
žljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfi
tOrLossRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
debit

Odhodki za finančna sredstva,
prerazvrščena iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
pripoznani v poslovnem izidu

Znesek odhodkov, ki so v poslovnem izidu pripoznani za
finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ExplanationHowServiceCon
text
cessionArrangementHasBeenC
lassified

Obrazložitev, kako je razvrščen
dogovor o koncesiji storitev

Obrazložitev, kako je razvrščen dogovor o koncesiji stori razkritje: SOP 29, 6.(e) člen
tev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]

L 429/329

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

ExpenseRelatingToVariableLea
sePaymentsNotIncludedInMea
surementOfLeaseLiabilities

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExplanationOfAccountingPoli
ciesAndMethodsOfComputa
tionFollowedInInterimFinan
cialStatements

text block

Opis računovodskih usmeritev
in metod izračunavanja,
uporabljenih v medletnih
računovodskih izkazih [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBet
weenDenominatorsUsedToCal
culateBasicAndDilutedEarning
sPerShare

text

Obrazložitev prilagoditev
Uskladitev imenovalcev, uporabljenih za izračun osnov razkritje: MRS 33, 70.(b) člen
imenovalcev, uporabljenih za
nega in popravljenega čistega dobička na delnico.
izračun osnovnega in
popravljenega čistega dobička na
delnico

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf
NumeratorToCalculateBasi
cEarningsPerShare

text

Obrazložitev prilagoditev
števcev, uporabljenih za izračun
osnovnega čistega dobička na
delnico

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf
NumeratorToCalculateDilute
dEarningsPerShare

text

Obrazložitev prilagoditev
Obrazložitev prilagoditev števcev pri izračunavanju popra razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
števcev, uporabljenih za izračun vljenega čistega dobička na delnico.
popravljenega čistega dobička na
delnico

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsT
text
hatWouldBeNecessaryToAchie
veFairPresentation

Obrazložitev prilagoditev,
potrebnih za pošteno
predstavitev

Obrazložitev prilagoditev postavk v računovodskih izka razkritje: MRS 1, 23.(b) člen
zih, za katere je poslovodstvo sklenilo, da so potrebne 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 računovod
skih izkazov, določenim v temeljnem okviru, pri čemer pa
ustrezen regulativni okvir odmik od zahteve izrecno
prepoveduje.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineIte
mInStatementOfComprehensi
veIncomeInWhichGainIsReco
gnisedInBargainPurchase

Opis vrstične postavke v izkazu
vseobsegajočega donosa, v kateri
je pripoznan dobiček iz
transakcije izpogajanega nakupa

Opis vrstične postavke v izkazu vseobsegajočega donosa, razkritje: MSRP 3, B64.(n)(i)
v kateri je pripoznan dobiček iz transakcije izpogajanega člen
nakupa. [glej: Dobiček, pripoznan v transakciji izpogaja
nega nakupa]

ifrs-full

ExplanationOfAmountReclassi text
fiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproach

Obrazložitev zneska,
prerazvrščenega iz poslovnega
izida v drugi vseobsegajoči
donos z uporabo izravnalnega
pristopa

Obrazložitev glede zneska, prerazvrščenega med
poslovnim izidom in drugim vseobsegajočim donosom
pri uporabi izravnalnega pristopa, na način, ki uporab
nikom računovodskih izkazov omogoči razumeti, kako
je ta znesek izpeljan.

Obrazložitev prilagoditev števcev pri
osnovnega čistega dobička na delnico.

izračunavanju razkritje: MRS 33, 70.(a) člen

18.12.2020

razkritje:
MSRP 4, 39.L(d) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

Uradni list Evropske unije

text

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 računovodskih
izkazih, ali – če so se usmeritve ali metode spremenile –
opis narave in posledic sprememb.

SL

ifrs-full

L 429/330

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

text

Obrazložitev vseh sprememb
razpona nediskontiranih izidov
in razlogov za te spremembe za
pogojna nadomestila

Obrazložitev vseh sprememb razpona nediskontiranih razkritje: MSRP 3, B67.(b)(ii)
izidov in razlogov za te spremembe za sredstva ali obvez člen
nosti iz pogojnih nadomestil v poslovni združitvi. [glej:
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfContin
gentConsideration

text

Obrazložitev vseh sprememb
pripoznanih zneskov pogojnih
nadomestil

Obrazložitev vseh sprememb pripoznanih zneskov sred razkritje: MSRP 3, B67.(b)(i)
stev ali obveznosti iz pogojnih nadomestil v poslovni člen
združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquired
ByWayOfGovernmentGran
tAndInitiallyRecognisedAtFair
Value

text

Obrazložitev sredstev, ki so
pridobljena z državno podporo
in na začetku pripoznana po
pošteni vrednosti

Obrazložitev, ali se sredstva, ki so pridobljena z državno razkritje: MRS 38, 122.(c)(iii)
podporo in na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, člen
po pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti ali
modelu prevrednotenja. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Država [member]; Državne podpore]

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionA
text
boutFutureWithSignificantRi
skOfResultingInMaterialAdjust
ments

Obrazložitev virov negotovosti
ocene, za katere obstaja
precejšnja verjetnost, da bodo
povzročili pomembne
prilagoditve

Obrazložitev glavnih virov negotovosti ocene, za katere razkritje: MRS 1, 125. člen,
obstaja precejšnja verjetnost, da bodo povzročili razkritje: OPMSRP 14, 10. člen
pomembne prilagoditve.

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionsTo
MeasureInsuranceAssetsAnd
Liabilities

text

Obrazložitev postopka,
uporabljenega za določitev
predpostavk za merjenje
pripoznanih sredstev,
obveznosti, prihodkov in
odhodkov, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Obrazložitev postopka, uporabljenega za določitev pred
postavk, ki najbolj vplivajo na merjenje pripoznanih sred
stev, obveznosti, prihodkov in odhodkov, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara
tionOfUnadjustedComparati
veInformation

text

Obrazložitev podlage za
pripravo neprilagojenih
primerjalnih informacij

Obrazložitev podlage, uporabljene za pripravo neprilago razkritje: MSRP 10, C6.B člen,
razkritje: MSRP 11, C13.B
jenih primerjalnih informacij v računovodskih izkazih.
člen, razkritje: MRS 16, 80.A
člen, razkritje: MRS 27, 18.I
člen, razkritje: MRS 38, 130.I
člen, razkritje: MSRP 17, C27.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndiscoun
tedAndReasonsForThoseChan
gesForContingentConsidera
tion

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje:
MSRP 4, 37.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/331

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExplanationOfBodyOfAuthori
sation

text

Obrazložitev organa odobritve

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivi
tiesThatPermittedInsurerTo
ReassessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnected
WithInsurance

text

Pojasnilo spremembe dejavnosti, Natančno pojasnilo spremembe dejavnosti, ki je zavaro razkritje: MSRP 4, 39.C(c)(iii)
ki je zavarovatelju omogočila
vatelju omogočila ponovno presojo, ali so njegove dejav člen – datum prenehanja
ponovno presojo, ali so njegove nosti pretežno povezane z zavarovanjem.
veljavnosti 1.1.2021
dejavnosti pretežno povezane z
zavarovanjem

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivi text
tiesThatResultedInInsurerNo
LongerQualifyingToApplyTem
poraryExemptionFromIFRS9

Pojasnilo spremembe dejavnosti, Natančno pojasnilo spremembe dejavnosti, ki je povzro
ki je povzročila, da zavarovatelj čila, da zavarovatelj ne izpolnjuje več pogojev za uporabo
ne izpolnjuje več pogojev za
začasne oprostitve uporabe MSRP 9.
uporabo začasne oprostitve
uporabe MSRP 9

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusi
nessModelForManagingFinan
cialAssets

text

Obrazložitev spremembe
poslovnega modela za
upravljanje finančnih sredstev

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNa
meOfReportingEntityOrOther
MeansOfIdentificationFromEn
dOfPrecedingReportingPeriod

text

Obrazložitev spremembe naziva Obrazložitev spremembe naziva poročajočega podjetja ali razkritje: MRS 1, 51.(a) člen
poročajočega podjetja ali
katerega koli drugega načina identifikacije od konca prejš
drugega načina identifikacije od njega poročevalskega obdobja.
konca prejšnjega poročevalskega
obdobja

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli text
cableTaxRatesToPreviousAc
countingPeriod

Obrazložitev sprememb
uporabljenih davčnih stopenj v
primerjavi s prejšnjim
obračunskim obdobjem

Obrazložitev sprememb uporabljene davčne stopnje (sto razkritje: MRS 12, 81.(d) člen
penj) podjetja za davek od dobička v primerjavi s prejš
njim obračunskim obdobjem.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDes
criptionOfRetirementBenefit
Plan

Obrazložitev sprememb opisa
pokojninskega programa

Obrazložitev sprememb opisa pokojninskega programa v razkritje: MRS 26, 36.(g) člen
obdobju, ki ga zajema poročilo.

ifrs-full

ExplanationOfContractualObli text
gationsToPurchaseConstruc
tOrDevelopInvestmentProper
tyOrForRepairsMaintenanceO
rEnhancements

razkritje:
MSRP 4, 39.D(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Obrazložitev spremembe poslovnega modela podjetja za razkritje: MSRP 7, 12.B(b) člen
upravljanje finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva]

18.12.2020

Obrazložitev pogodbenih obvez Obrazložitev pogodbenih obvez za nakupovanje, gradnjo razkritje: MRS 40, 75.(h) člen
za nakupovanje, gradnjo ali
ali razvijanje naložbenih nepremičnin ali pa za popravila,
razvijanje naložbenih
vzdrževanje ali izboljšave. [glej: Naložbene nepremičnine]
nepremičnin ali pa za popravila,
vzdrževanje ali izboljšave

Uradni list Evropske unije

text

Obrazložitev tega, kdo odobri računovodske izkaze za razkritje: MRS 10, 17. člen
izdajo.
SL

ifrs-full

L 429/332

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text block

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFromI text
FRS

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFi
nancialAssetsThatAreHeldOut
sideLegalEntityThatIssuesCon
tractsWithinScopeOfIFRS4

ifrs-full

Sklic

Obrazložitev praks obvladovanja Obrazložitev praks obvladovanja kreditnega tveganja in razkritje: MSRP 7, 35.F člen
kreditnega tveganja in njihove
njihove povezave s pripoznavanjem in merjenjem priča
povezave s pripoznavanjem in
kovanih kreditnih izgub.
merjenjem pričakovanih
kreditnih izgub [text block]
Obrazložitev odstopanja podjetja od MSRP z razkritjem, razkritje: MRS 1, 20.(b) člen,
da je upoštevalo ustrezne MSRP, vendar ni izpolnilo dolo razkritje: MRS 1, 20.(c) člen
čene zahteve, da bi zagotovilo pošteno predstavitev. To
vključuje razkritje naslova MSRP, ki ga podjetje ni izpol
nilo, 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

Obrazložitev določenih
finančnih sredstev, ki se
posedujejo zunaj pravnega
subjekta, ki izdaja pogodbe iz
področja uporabe MSRP 4

Obrazložitev vseh določenih finančnih sredstev, ki se razkritje:
posedujejo zunaj pravnega subjekta, ki izdaja pogodbe MSRP 4, 39.L(c) člen – začetek
iz področja uporabe MSRP 4.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

text

Obrazložitev podrobnih
podatkov o vsaki naložbi v
podjetje delodajalca

Obrazložitev podrobnih podatkov o vsaki naložbi v razkritje: MRS 26, 35.(a)(iv)
podjetje delodajalca, ki jo vsebuje pokojninski program. člen

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGua
ranteesGivenOrReceivedO
fOutstandingBalancesForRela
tedPartyTransaction

text

Obrazložitev podrobnih
podatkov o izdanih ali prejetih
jamstvih za neporavnane zneske
transakcij s povezanimi
strankami

Obrazložitev podrobnih podatkov o izdanih ali prejetih razkritje: MRS 24, 18.(b)(ii)
jamstvih za neporavnane zneske transakcij s povezanimi člen
strankami. [glej: Jamstva [member]; Povezane stranke
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest text
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableFor
BenefitsOrFivePerCentOfAnyC
lassOrTypeOfSecurity

Obrazložitev podrobnih
podatkov o naložbi, ki presega
bodisi pet odstotkov čistih
sredstev, ki so na voljo za
izplačilo pokojnin, bodisi pet
odstotkov katerega koli razreda
ali vrste vrednostnih papirjev

Obrazložitev podatkov o vsaki posamezni naložbi, ki razkritje: MRS 26, 35.(a)(iii)
presega bodisi 5 % sredstev pokojninskega programa, člen
zmanjšanega za obveznosti, razen aktuarske sedanje vred
nosti obljubljenih pokojnin, bodisi 5 % katerega koli
razreda ali vrste vrednostnih papirjev.

L 429/333

Obrazložitev odstopanja od
MSRP

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfCreditRiskMana
gementPracticesAndHowThey
RelateToRecognitionAndMea
surementOfExpectedCreditLos
sesExplanatory

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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]

Obrazložitev razlike med: (a) obvezami za poslovni razkritje: MSRP 16, C12.(b)
najem, razkritimi z uporabo MRS 17 ob koncu zadnjega člen
letnega poročevalskega obdobja pred datumom začetne
uporabe MSRP 16, diskontiranimi z uporabo predposta
vljene obrestne mere za izposojanje na datum začetne
uporabe, in (b) obveznostmi iz najema, pripoznanimi v
izkazu finančnega položaja na datum začetne 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.

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceived

text

Obrazložitev neposrednega
merjenja poštene vrednosti
prejetega blaga ali storitev

Obrazložitev, kako je bila določena poštena vrednost razkritje: MSRP 2, 48. člen
prejetega blaga ali storitev, če je bila merjena neposredno
(npr. ali je bila poštena vrednost izmerjena po tržnih
cenah za to blago ali storitve).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfIn
vestmentPropertyCarriedAtCo
stOrInAccordanceWithI
FRS16WithinFairValueModel

text

Obrazložitev odtujitve
naložbenih nepremičnin,
izkazanih po nabavni vrednosti
ali v skladu z MSRP 16 v okviru
modela poštene vrednosti

Obrazložitev dejstva, da je podjetje odtujilo naložbeno razkritje: MRS 40, 78.(d)(i)
nepremičnino, ki se ni izkazovala po pošteni vrednosti, člen
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 vred
nosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene
vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
ForBiologicalAssetForWhich
FairValueBecomesReliablyMea
surable

text

Obrazložitev učinka spremembe
pri biološkem sredstvu, pri
katerem poštena vrednost
postane zanesljivo izmerljiva

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 akumu
lirane izgube zaradi oslabitve, pri katerih poštena vrednost
postane zanesljivo izmerljiva. [glej: Biološka sredstva;
Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange text
sInAssumptionsToMeasureIn
suranceAssetsAndInsuranceLia
bilities

Obrazložitev učinka sprememb
v predpostavkah za merjenje
zavarovalnih sredstev in
zavarovalnih obveznosti

Obrazložitev učinka sprememb v predpostavkah za
merjenje zavarovalnih sredstev in zavarovalnih obvezno
sti, pri čemer se ločeno prikaže učinek posamezne spre
membe, ki pomembno vpliva na računovodske izkaze.

razkritje:
MSRP 4, 37.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

text block

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfDifferenceBet
weenOperatingLeaseCommit
mentsDisclosedApplyin
gIAS17AndLeaseLiabilitiesRe
cognisedAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16Explanatory

SL

ifrs-full

L 429/334

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev učinka sprememb
ustroja podjetja v medletnem
obdobju

Obrazložitev učinka sprememb ustroja podjetja v razkritje: MRS 34, 16.A(i) člen
medletnem obdobju, tudi poslovnih združitev, pridobitve
ali izgube obvladovanja odvisnih podjetij in dolgoročnih
finančnih naložb, prestrukturiranja in ustavljenega poslo
vanja. [glej: Poslovne združitve [member]; Ustavljeno
poslovanje [member]; Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSa
leOnResultsOfOperationsFor
CurrentPeriod

text

Obrazložitev učinka sprememb
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 odtujitev
na rezultate poslovanja v tekočem obdobju. [glej: Nekrat
koročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo; Skupine za odtujitev, razvrščene kot v
posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChange
sInPlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSa
leOnResultsOfOperationsFor
PriorPeriod

text

Obrazložitev učinka sprememb
načrta za prodajo
nekratkoročnega sredstva ali
skupine za odtujitev v posesti za
prodajo na rezultate poslovanja
v prejšnjem obdobju

Pojasnilo vpliva odločitve o spremembi načrta za prodajo razkritje: MSRP 5, 42. člen
nekratkoročnega sredstva ali skupine za odtujitev na
rezultate poslovanja v predstavljenih prejšnjih obdobjih.
[glej: Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev,
razvrščene kot v posesti za prodajo]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba text block
sedPaymentsOnFinancialPosi
tions

Obrazložitev učinka plačil na
podlagi delnic na finančni
položaj podjetja [text block]

Obrazložitev, ki uporabnikom računovodskih izkazov razkritje: MSRP 2, 50. člen
pomaga, da razumejo učinek plačilnih transakcij na
podlagi delnic na finančni položaj podjetja.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba text block
sedPaymentsOnProfitOrLoss

Obrazložitev učinka plačil na
podlagi delnic na poslovni izid
podjetja [text block]

Obrazložitev uporabnikom računovodskih izkazov razkritje: MSRP 2, 50. člen
pomaga, da razumejo učinek plačilnih transakcij na
podlagi delnic na poslovni izid podjetja.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

text

Obrazložitev učinka prehoda na
sporočene denarne tokove

Obrazložitev pomembnih prilagoditev izkaza denarnih razkritje: MSRP 1, 25. člen,
tokov, ki je posledica prehoda s prejšnjih GAAP na razkritje: MSRP 1, 23. člen
MSRP. [glej: Prejšnja GAAP [member]; MSRP [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPer
formance

text

Obrazložitev učinka prehoda na
sporočene finančne rezultate

Obrazložitev, kako je prehod s prejšnjih GAAP na MSRP razkritje: MSRP 1, 23. člen
vplival na sporočene finančne rezultate podjetja. [glej:
Prejšnja GAAP [member]; MSRP [member]]

L 429/335

text

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfEffectOfChange
sInCompositionOfEntityDurin
gInterimPeriod

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev vpliva časa
izpolnitve izvršitvenih obvez in
običajnega časa plačila na
sredstva iz pogodb in obveznosti
iz pogodb [text block]

Obrazložitev vpliva časa izpolnitve izvršitvenih obvez in razkritje: MSRP 15, 117. člen
običajnega časa plačila na sredstva iz pogodb in obvez
nosti iz pogodb. [glej: Izvršitvene obveze [member]; Sred
stva iz pogodb; Obveznosti iz pogodb]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

text

Obrazložitev ocenjenega
finančnega učinka, pogojne
obveznosti v poslovni združitvi

Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka na pogojne razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i)
obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. [glej: člen
Pogojne obveznosti [member]; poslovne združitve [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan
cialEffectOfContingentAssets

text

Obrazložitev ocenjenega
finančnega učinka pogojnih
sredstev

Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka možnih sred razkritje: MRS 37, 89. člen
stev, 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.

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasis
ForPreparationOfFinancialSta
tementsWhenNotGoingCon
cernBasis

text

Obrazložitev dejstva, da
računovodski izkazi niso
pripravljeni ob predpostavki
delujočega podjetja, in podlage,
na kateri so pripravljeni
računovodski izkazi

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 računo
vodski izkazi.

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReac
hingDecisionThatProvisionOf
SupportToPreviouslyUnconso
lidatedStructuredEntityResulte
dInObtainingControl

text

Obrazložitev dejavnikov pri
sprejemanju odločitve o
zagotovitvi podpore nekdanjemu
nekonsolidiranemu
strukturiranemu podjetju, s
čimer se je zagotovilo
obvladovanje

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 pogod
beno zavezano, pri čemer si je podjetje zagotovilo obvla
dovanje strukturiranega podjetja. [glej: Odvisna podjetja
[member]; Nekonsolidirana strukturirana podjetja [mem
ber]]

18.12.2020

ExplanationOfEffectThatTimin text block
gOfSatisfactionOfPerforman
ceObligationsAndTypicalTi
mingOfPaymentHaveOnCon
tractAssetsAndContractLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

text

Uradni list Evropske unije

Obrazložitev, kako je prehod s prejšnjih GAAP na MSRP razkritje: MSRP 1, 23. člen
vplival na sporočeni finančni položaj podjetja. [glej: Prej
šnja GAAP [member]; MSRP [member]]

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPosi
tion

SL

Obrazložitev učinka prehoda na
sporočen finančni položaj

ifrs-full

L 429/336

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 12.A(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

text

Obrazložitev dejstev in
okoliščin, ki kažejo na redke
razmere za prerazvrstitev iz
finančnih sredstev po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Obrazložitev dejstev in okoliščin, ki kažejo na redke
razmere za prerazvrstitev finančnih sredstev, ki niso več
v posesti z namenom prodaje ali ponovnega nakupa v
kratkem roku, iz kategorije po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida; Prerazvrstitev iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesOfSaleOrReclassifi
cationAndExpectedDisposal
MannerAndTiming

text

Pojasnilo dejstev in okoliščin
prodaje ali prerazvrstitve in
pričakovane odtujitve, način in
časovni okvir

Pojasnilo dejstev in okoliščin prodaje ali tistih, ki vodijo v razkritje: MSRP 5, 41.(b) člen
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.

ifrs-full

text
ExplanationOfFactThatAggre
gateCarryingAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesAllocated
ToRecoverableAmountsIsSigni
ficant

Obrazložitev dejstva, da je
združena knjigovodska vrednost
dobrega imena ali
neopredmetenih sredstev z
nedoločeno dobo koristnosti,
razporejena na več denar
ustvarjajočih enot, pomembna

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]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarryin text
gAmountOfGoodwillOrIntan
gibleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesIsNotSignificant

Obrazložitev dejstva, da
knjigovodska vrednost dobrega
imena ali neopredmetenih
sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti ni pomembna

Obrazložitev dejstva, da je knjigovodska vrednost dobrega razkritje: MRS 36, 135. člen
imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo
koristnosti, razporejenih na denar ustvarjajočo enoto (sku
pino enot), ni pomembna v primerjavi s celotno knjigo
vodsko 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]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEntity
sOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialStatement
sAfterIssue

Obrazložitev dejstva, da imajo
Obrazložitev dejstva, da imajo lastniki podjetja ali drugi razkritje: MRS 10, 17. člen
lastniki podjetja ali drugi pravico pravico popraviti računovodske izkaze po objavi.
popraviti računovodske izkaze
po objavi

text

L 429/337

ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesIndicatingRareSi
tuationForReclassificationOu
tOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL
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18.12.2020
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Označba

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 30.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

text

Obrazložitev dejstva, da se
pripoznanje finančnih
instrumentov, katerih poštene
vrednosti predhodno ni bilo
mogoče izmeriti z zanesljivo
natančnostjo, odpravi

Obrazložitev dejstva, da se pripoznanje finančnih instru
mentov, katerih poštene vrednosti predhodno ni bilo
mogoče izmeriti z zanesljivo natančnostjo, odpravi. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsAndCorrespon
dingFiguresForPreviousPeriods
HaveBeenRestatedForChange
sInGeneralPurchasingPowerOf
FunctionalCurrency

text

Obrazložitev dejstva, da so bili
računovodski izkazi in ustrezni
podatki za prejšnja obdobja
preračunani zaradi sprememb
splošne kupne moči funkcijske
valute

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 funkcijske
valute, in da so zaradi tega računovodski izkazi predsta
vljeni v merski enoti, ki velja ob koncu poročevalskega
obdobja, pri hiperinflacijskem poročanju.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsForPreviousPe
riodsNotPresented

text

Obrazložitev dejstva, da
računovodski izkazi za prejšnja
obdobja niso bili predstavljeni

Obrazložitev dejstva, da podjetje ni predstavilo računo razkritje: MSRP 1, 28. člen
vodskih izkazov za prejšnja obdobja, v prvih računovod
skih izkazih podjetja, pripravljenih po MSRP.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaxi
mumAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnificatio
nAssetsIsUnlimited

text

Obrazložitev dejstva, da najvišji
znesek plačila za dogovore o
pogojnem nadomestilu ter
odškodninska sredstva ni
omejen

Obrazložitev dejstva, da najvišji znesek plačila za dogo razkritje: MSRP 3, B64.(g)(iii)
vore o pogojnem nadomestilu ter odškodninska sredstva člen
ni omejen.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatShares
HaveNoParValue

text

Obrazložitev dejstva, da delnice
nimajo nominalne vrednosti

Obrazložitev dejstva, da delnice nimajo nominalne vred razkritje: MRS 1, 79.(a)(iii) člen
nosti. [glej: Nominalna vrednost delnice]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO text
fAdjustmentsRelatedToBusi
nessCombinations

Obrazložitev finančnega učinka
prilagoditev, ki se nanašajo na
poslovne združitve

Obrazložitev finančnih učinkov prilagoditev, pripoznanih razkritje: MSRP 3, 61. člen
v sedanjem poročevalskem obdobju, ki se nanašajo na
poslovne združitve, do katerih je prišlo v obdobju ali v
prejšnjih poročevalskih obdobjih. [glej: poslovne združitve
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfContingentLiabilities

text

Obrazložitev ocenjenega
finančnega učinka pogojnih
obveznosti

Obrazložitev ocenjenega finančnega učinka pogojnih razkritje: MRS 37, 86.(a) člen
obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfDepartureFromIFRS

text

Obrazložitev finančnega učinka
odstopanja od MSRP

Obrazložitev finančnega učinka odmika od MSRP za razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
postavke v računovodskih izkazih, o katerih bi se poro
čalo ob izpolnitvi zahteve.

18.12.2020

ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeRelia
blyMeasuredAreDerecognised

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Pojasnilo oznake
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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 računovodskih
izkazov združenega podjetja

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]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlInSubsi
diaryIsLost

text

Opis vrstične postavke ali
postavk v poslovnem izidu, v
katerih je pripoznan dobiček
(izguba) ob izgubi obvladovanja
odvisnega podjetja

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 podjetja.
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffecti
venessResultingFromSourcesT
hatEmergedInHedgingRela
tionship

text

Obrazložitev neučinkovitosti
varovanja pred tveganjem, ki
izhaja iz virov, ki so se pojavili v
razmerju varovanja pred
tveganjem

Obrazložitev neučinkovitosti varovanja pred tveganjem, ki razkritje: MSRP 7, 23.E člen
izhaja iz virov, ki so se pojavili v razmerju varovanja pred
tveganjem. [glej: Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovi
tosti varovanja]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndW
text
hyEntityHadAndCeasedToHa
veFunctionalCurrencyForWhic
hReliableGeneralPriceIndexIs
NotAvailableAndNoExchan
geabilityWithStableForeignCur
rencyExists

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

Obrazložitev v primeru, da ima podjetje funkcijsko valuto, razkritje: MSRP 1, 31.C člen
ki je bila ali je valuta hiperinflacijskega gospodarstva, kako
in zakaj je podjetje imelo in potem prenehalo imeti funk
cijsko valuto, za katero zanesljiv splošni indeks cen ni na
voljo in menjava s stabilno tujo valuto ni mogoča.

ifrs-full

ExplanationOfHowEntityDeter text
minedMeasurementOfInsuran
ceContractsAtTransitionDate

Pojasnilo, kako je podjetje
določilo merjenje zavarovalnih
pogodb na datum prehoda

Pojasnilo, kako je podjetje določilo merjenje zavarovalnih razkritje:
pogodb na datum prehoda. [glej: Zavarovalne pogodbe MSRP 17, 115. člen – začetek
[member]]
veljavnosti 1.1.2021

L 429/339

ExplanationOfGainOrLossTha text
tRelatesToIdentifiableAssetsAc
quiredOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

ifrs-full

text block

Uradni list Evropske unije

Obrazložitev bodisi ocene finančnega učinka nepopravljal razkritje: MRS 10, 21.(b) člen
nega dogodka po poročevalskem obdobju bodisi izjave,
da take ocene ni mogoče opraviti.

ExplanationOfFinancialEffec
tOfNonadjustingEventAfterRe
portingPeriod

SL

Obrazložitev finančnega učinka
nepopravljalnih dogodkov po
poročevalskem obdobju [text
block]

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev, kako so znatne
spremembe bruto knjigovodske
vrednosti finančnih
instrumentov prispevale k
spremembam popravka
vrednosti za izgubo

Obrazložitev, kako so znatne spremembe bruto knjigo razkritje: MSRP 7, 35.I člen
vodske vrednosti finančnih instrumentov prispevale k
spremembam popravka vrednosti za izgubo.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOf
SatisfactionOfPerformanceO
bligationsRelatesToTypicalTi
mingOfPayment

Obrazložitev, kako je čas
izpolnitve izvršitvenih obvez
povezan z običajnim časom
plačila

Obrazložitev, kako je čas izpolnitve izvršitvenih obvez razkritje: MSRP 15, 117. člen
povezan z običajnim časom plačila. [glej: Izvršitvene
obveze [member]]

ifrs-full

ExplanationOfImpairmentLos text block
sRecognisedOrReversedByClas
sOfAssetsAndByReportable
Segment

Razkritje pripoznane ali
razveljavljene izgube zaradi
oslabitve za denar ustvarjajočo
enoto [text block]

Razkritje pripoznane ali razveljavljene izgube zaradi osla razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
bitve za denar ustvarjajočo enoto. [glej: Izguba zaradi člen
oslabitve; Razveljavitev izgube zaradi oslabitve]

ifrs-full

ExplanationOfIndependentVa text
luerUsedForRevaluationProper
tyPlantAndEquipment

Obrazložitev sodelovanja
neodvisnega ocenjevalca pri
prevrednotenju, opredmetena
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]

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicatio text block
nOfImpairmentRequirements
ForFinancialInstrumentsExpla
natory

Obrazložitev začetka uporabe
zahtev glede oslabitev za
finančne instrumente [text
block]

Obrazložitev začetka uporabe zahtev glede oslabitev za razkritje: MSRP 7, 42.P člen
finančne instrumente.

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssump
tionsAndEstimationTechnique
sUsedToApplyImpairmentRe
quirementsExplanatory

text block

Obrazložitev vhodnih podatkov, Obrazložitev vhodnih podatkov, predpostavk in tehnik razkritje: MSRP 7, 35.G člen
predpostavk in tehnik
ocenjevanja, uporabljenih za zahteve glede oslabitev za
ocenjevanja, uporabljenih za
finančne instrumente.
zahteve glede oslabitev [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

text

Pojasnilo finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja

text

Pojasnilo skupnega zneska finančnih prihodkov (odhod razkritje:
kov) iz zavarovanja v poročevalskem obdobju. [glej: MSRP 17, 110. člen – začetek
Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja]
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

ExplanationOfHowSignifi
text
cantChangesInGrossCarryingA
mountOfFinancialInstruments
ContributedToChangesInLos
sAllowance

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Obrazložitev, kako je regulator cen povezan s podjetjem. razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
[glej: Opis identitete regulatorja cen]

ExplanationOfHowRateRegula
torIsRelated

SL

Obrazložitev, kako je povezan
regulator cen

ifrs-full

text

Označba

L 429/340

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExplanationOfInterestRevenue
ReportedNetOfInterestExpense

text

Obrazložitev prihodka od
Obrazložitev, da je podjetje sporočilo prihodek odseka od razkritje: MSRP 8, 23. člen
obresti, sporočenega po odštetju obresti po odštetju njegovega odhodka za obresti. [glej:
odhodka za obresti
Odhodki za obresti]

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRequi
reUseOfCashOrCashEquiva
lents

text

Obrazložitev naložbenja in
financiranja, ki ne zahtevata
uporabe denarnih sredstev ali
njihovih ustreznikov

Obrazložitev relevantnih informacij o transakcijah nalož razkritje: MRS 7, 43. člen
benja in financiranja, ki ne zahtevajo uporabe denarnih
sredstev ali njihovih ustreznikov.

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementO
fIndependentValuerInRevalua
tionRightofuseAssets

text

Obrazložitev sodelovanja
neodvisnega ocenjevalca pri
prevrednotenju, sredstva, ki
predstavljajo pravico do uporabe

Obrazložitev, ali je za sredstva, ki predstavljajo pravico do razkritje: MSRP 16, 57. člen
uporabe, izkazana po prevrednotenih vrednostih, sode
loval neodvisni ocenjevalec. [glej: Sredstva, ki predstavljajo
pravico do uporabe]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRe
purchasesAndRepaymentsOf
DebtAndEquitySecurities

text

Obrazložitev izdaj, ponovnih
Obrazložitev izdaj, ponovnih odkupov in izplačil dolžni razkritje: MRS 34, 16.A(e) člen
odkupov in izplačil dolžniških in ških in lastniških vrednostnih papirjev.
lastniških vrednostnih papirjev

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesO
fAssetsAffectedByImpairmen
tLossesOrReversalsOfImpair
mentLosses

text

Obrazložitev glavnih razredov
sredstev, na katere vplivajo
izgube zaradi oslabitve ali
razveljavitve izgub zaradi
oslabitve

Obrazložitev glavnih razredov sredstev, na katere vplivajo razkritje: MRS 36, 131.(a) člen
izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgub zaradi osla
bitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAnd
CircumstancesThatLedToReco
gnitionOfImpairmentLosse
sAndReversalsOfImpairmen
tLosses

text

Obrazložitev glavnih poslovnih
dogodkov in okoliščin, ki so
privedli do pripoznanja ali
razveljavitve izgub zaradi
oslabitve

Obrazložitev glavnih poslovnih dogodkov in okoliščin, ki razkritje: MRS 36, 131.(b) člen,
so privedli do pripoznanja ali razveljavitve izgub zaradi razkritje: MRS 36, 130.(a) člen
oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

ExplanationOfManagementJud text
gementsInApplyingEntitysAc
countingPoliciesWithSignifi
cantEffectOnRecognisedA
mounts

Obrazložitev presoj
poslovodstva pri izvrševanju
računovodskih usmeritev
podjetja, ki pomembno vplivajo
na pripoznane zneske

Obrazložitev presoj, poleg tistih, ki temeljijo na ocenah, ki razkritje: MRS 1, 122. člen
jih je poslovodstvo sprejelo v procesu izvrševanja računo
vodskih usmeritev in ki najpomembneje vplivajo na
zneske, pripoznane v računovodskih izkazih.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEvents
text
SubsequentToEndOfInterimPe
riodThatHaveNotBeenReflected

Obrazložitev dogodkov po
koncu medletnega obdobja, ki
niso bili izkazani

Obrazložitev dogodkov po koncu medletnega obdobja, ki razkritje: MRS 34, 16.A(h) člen
niso bili izkazani v računovodskih izkazih za medletno
obdobje.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/341

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev podlag za merjenje, Obrazložitev podlag za merjenje, ki so uporabljajo pri razkritje: MRS 1, 117.(a) člen
pripravi računovodskih izkazov.
uporabljenih pri pripravi
računovodskih izkazov [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPa
rametersAndAssumptionsUn
derlyingInformationProvided
SensitivityAnalysisOtherThan
SpecifiedInParagraph128aOfI
FRS17Explanatory

text block

Pojasnitev metode, glavnih
Pojasnitev metode, glavnih parametrov in predpostavk, na razkritje: MSRP 17, 129.(a)
parametrov in predpostavk, na
katerih temeljijo zagotovljeni podatki za analizo občutlji člen – začetek veljavnosti
vosti razen analize iz 128.(a) člena MSRP 17.
katerih temeljijo zagotovljeni
1.1.2021
podatki, analiza občutljivosti
razen tiste iz 128.(a) člena MSRP
17 [text block]

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsedTo text
DetermineInsuranceFinanceIn
comeExpensesRecognisedIn
ProfitOrLoss

Pojasnitev metod, uporabljenih
za določitev prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja,
pripoznanih v poslovnem izidu

Pojasnitev metod, uporabljenih za določitev prihodkov razkritje:
(odhodkov) iz zavarovanja, pripoznanih v poslovnem MSRP 17, 118. člen – začetek
izidu. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja] veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfModification
sModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

text

Obrazložitev sprememb,
spremenjeni dogovori za plačilo
na podlagi delnic

Obrazložitev sprememb pri dogovorih za plačilo na razkritje: MSRP 2, 47.(c)(i) člen
podlagi delnic [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAd
justmentsToAmountsPreviou
slyPresentedInDiscontinuedO
perations

text

Obrazložitev narave in
prilagoditev zneskov, predhodno
predstavljenih v okviru
ustavljenega poslovanja

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 povezani
z odtujitvijo ustavljenega poslovanja v predhodnem
obdobju. Do navedenih prilagoditev lahko pride v okoli
ščinah, kot so: (a) razreševanje negotovosti, ki izhajajo iz
pogojev odtujitve, kot je na primer razreševanje prilago
ditev prodajne cene in povrnitev škode kupcu, (b) razre
ševanje negotovosti, ki izhajajo iz ter so neposredno
povezane z uporabo sestavine pred odtujitvijo, kot so
na primer obveze iz jamstev za proizvode in okolje, za
katere odgovarja prodajalec, in (c) poravnavanje obvez
nosti iz programa zaslužka zaposlencev, če je takšna
poravnava neposredno povezana z odtujitvijo. [glej: Usta
vljeno poslovanje [member]]

18.12.2020

text block

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfMeasurementBa
sesUsedInPreparingFinancial
Statements

SL

ifrs-full

L 429/342

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev narave in zneska
sprememb ocen zneskov,
sporočenih v prejšnjih medletnih
obdobjih ali prejšnjih poslovnih
letih

Obrazložitev narave in zneska sprememb ocen zneskov, o razkritje: MRS 34, 16.A(d) člen
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.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfItemsAffectingAsset
sLiabilitiesEquityNetIncomeOr
CashFlowsThatAreUnusualBe
causeOfTheirNatureSizeOrInci
dence

text

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 nenavadne

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 poja
vitve nenavadne.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfSignificantTransac
tions

text

Obrazložitev narave in višine
pomembnih transakcij

Obrazložitev narave in višine posamezno pomembnih razkritje: MRS 24, 26.(b)(i)
transakcij z državo, ki obvladuje, skupaj obvladuje ali člen
ima pomemben vpliv v poročajočem podjetju, in s podje
tji, ki jih ta država obvladuje, skupaj obvladuje ali ima v
njih pomemben vpliv.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfObligationsToAcqui
reOrBuildItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

Obrazložitev narave in obsega
Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(iii) člen
obvez za pridobitev ali gradnjo zneska, kot je ustrezno) obvez za pridobitev ali gradnjo
opredmetenih osnovnih sredstev opredmetenih osnovnih sredstev v dogovorih o koncesiji
storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member];
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfObligationsToDeliverOr
RightsToReceiveSpecifiedAsset
sAtEndOfConcessionPeriod

Obrazložitev narave in obsega
obveze dostaviti ali pravice
prejeti določena sredstva ob
koncu obdobja koncesije

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 dogo
vorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o koncesiji
storitev [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToProvi
deOrRightsToExpectProvisio
nOfServices

Obrazložitev in obseg obvez
opraviti ali pravic pričakovati
opravljanje storitev

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(ii) člen
zneska, kot je ustrezno) obvez opraviti ali pravic pričako
vati opravljanje storitev v dogovorih o koncesiji storitev.
[glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]

text

L 429/343

text

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfNatureAndA
mountOfChangesInEstimate
sOfAmountsReportedInPri
orInterimPeriodsOrPriorFinan
cialYears

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev narave in obsega
drugih pravic in obvez

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(vi) člen
zneska, kot je ustrezno) pravic in obvez v dogovorih o
koncesiji storitev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno. [glej:
Dogovori o koncesiji storitev [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTerminatio
nOptions

text

Obrazložitev narave in obsega
možnosti podaljšanja in
prenehanja

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(v) člen
zneska, kot je ustrezno) možnosti podaljšanja in prene
hanja v dogovorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori o
koncesiji storitev [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfRightsToUseSpecifiedAs
sets

Obrazložitev narave in obsega
pravic do uporabe določenih
sredstev

Obrazložitev narave in obsega (npr. količine, roka ali razkritje: SOP 29, 6.(c)(i) člen
zneska, kot je ustrezno) pravic do uporabe določenih
sredstev v dogovorih o koncesiji storitev. [glej: Dogovori
o koncesiji storitev [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRequi
rementInIFRSAndConclu
sionWhyRequirementIsInConf
lictWithFairPresentation

text

Obrazložitev vrste zahteve v
MSRP in sklepa, zakaj je zahteva
neskladna s ciljem
računovodskih izkazov,
določenim v okviru

Obrazložitev naslova MSRP, za katerega gre, vrste zahteve razkritje: MRS 1, 23.(a) člen
in razloga, zakaj je poslovodstvo sklenilo, da bi bilo
spoštovanje zahteve v danih okoliščinah zavajajoče do
te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih
izkazov, določenim v temeljnem okviru.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDeve
lopmentCostExcessive

text

Obrazložitev, zakaj se ne poroča
o prihodkih zunanjih strank za
vsak izdelek in storitev ali vsako
skupino podobnih izdelkov in
storitev

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 prido
bivanja informacij previsoki). [glej: Proizvodi in storitve
[member]; Prihodki]

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew text
StandardsOrInterpretations

Obrazložitev neuporabe novih
standardov ali pojasnil

Obrazložitev dejstva, da podjetje ni uporabilo novega razkritje: MRS 8, 30.(a) člen
MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel veljati.

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMet
hodUsedAndLimitationsThat
MayResultInInformationProvi
dedSensitivityAnalysisOtherT
hanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17

Pojasnitev cilja uporabljene
metode in omejitev, ki bi lahko
vplivale na predložene
informacije, analiza občutljivosti
razen tiste iz 128.(a) člena MSRP
17

Pojasnitev cilja uporabljene metode in omejitev, ki bi razkritje: MSRP 17, 129.(b)
lahko vplivale na predložene informacije za analizo člen – začetek veljavnosti
občutljivosti, ki ni analiza občutljivosti iz 128.(a) člena 1.1.2021
MSRP 17.

text

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

SL

ifrs-full

L 429/344

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obrazložitev obdobja, v katerem Obrazložitev obdobja, za katero je poslovodstvo pred razkritje: MRS 36, 134.(d)(iii)
je poslovodstvo predvidelo
videlo denarne tokove na podlagi računovodskih pred člen, razkritje:
denarne tokove
računov/napovedi, ki jih je odobrilo, vključno s pojasni MRS 36, 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]]

ExplanationOfPossibilityO
text
fReimbursementContingentLia
bilities

Obrazložitev možnosti
povračila, pogojne obveznosti

Obrazložitev možnosti povračila stroškov za poravnavo razkritje: MRS 37, 86.(c) člen
pogojnih obveznosti s strani druge stranke. [glej: Pogojne
obveznosti [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
text
fReimbursementContingentLia
bilitiesInBusinessCombination

Obrazložitev možnosti
povračila, pogojne obveznosti v
poslovni združitvi

Obrazložitev možnosti povračila stroškov za poravnavo razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i)
pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni združitvi, s člen
strani druge stranke [glej: Pogojne obveznosti [member];
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentAsset

text

Obrazložitev splošne narave
spora in razloga za nerazkritje
informacij v zvezi s pogojnim
sredstvom

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 odsot
nost enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih
podjetje ne obvladuje v celoti.

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentLiability

text

Obrazložitev splošne narave
spora in razloga za nerazkritje
informacij v zvezi s pogojno
obveznostjo

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

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingProvision

text

Obrazložitev splošne narave
spora in razloga za nerazkritje
informacij v zvezi z rezervacijo

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]

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForC
hangesInLossAllowanceForFi
nancialInstruments

text

Obrazložitev razlogov za
spremembe popravka vrednosti
za izgubo za finančne
instrumente

Obrazložitev razlogov za spremembe popravka vrednosti primer: MSRP 7, B8D. člen
za izgubo za finančne instrumente, ki lahko vključujejo (a)
sestavo portfelja, (b) obseg kupljenih ali izdanih finančnih
instrumentov; in (c) velikost pričakovanih kreditnih izgub.

L 429/345

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfPeriodOverW
hichManagementHasProjected
CashFlows

SL

ifrs-full

18.12.2020
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExplanationOfReasonsForSi
gnificantChangesInFinancial
StatementLineItemsDueToAp
plicationOfIFRS15

text

Obrazložitev razlogov za
bistvene spremembe vrstičnih
postavk računovodskega izkaza
zaradi uporabe MSRP 15

Obrazložitev razlogov za bistvene spremembe vrstičnih razkritje: MSRP 15, C8.(b) člen
postavk računovodskega izkaza zaradi uporabe MSRP 15.

ifrs-full

ExplanationOfReasonsWhyEn
tityElectedToApplyIFRSsAsIfIt
HadNeverStoppedApplyingI
FRSs

text

Obrazložitev razlogov, zakaj se
je podjetje odločilo za uporabo
MSRP, kot da jih nikoli ni
prenehalo uporabljati

Obrazložitev razlogov, zaradi katerih se je podjetje, ki je v razkritje: MSRP 1, 23.B člen
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.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsForCorrectionRelated
ToPriorPeriodErrors

text

Obrazložitev razloga, zakaj
Obrazložitev razloga, zakaj ni možno določiti zneskov razkritje: MRS 8, 49.(d) člen
zneskov popravka, povezanega z popravkov, povezanih z napakami iz preteklega obdobja.
napakami iz preteklega obdobja,
ni možno določiti

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsOfAdjustmentsRelated
ToChangeInAccountingPolicy

text

Obrazložitev razloga, zakaj
Obrazložitev razloga, zakaj zneskov prilagoditve, pove razkritje: MRS 8, 28.(h) člen,
zneskov prilagoditve, povezane s zane s spremembo računovodske usmeritve, ni možno razkritje: MRS 8, 29.(e) člen
določiti.
spremembo računovodske
usmeritve, ni možno določiti

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet text
weenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17AndCar
ryingAmountOfRelatedGroup
sOfContracts

Pojasnitev razmerja med zneski
za plačilo na poziv iz naslova
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17 in knjigovodsko
vrednostjo povezanih skupin
pogodb

Pojasnitev razmerja med zneski za plačilo na poziv iz razkritje: MSRP 17, 132.(c)
naslova pogodb iz področja uporabe MSRP 17 in knjigo člen – začetek veljavnosti
vodsko vrednostjo povezanih skupin pogodb.
1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
weenInsuranceFinanceIncome
ExpensesAndInvestmentRetur
nOnAssets

Pojasnitev razmerja med
prihodki (odhodki) iz
zavarovanja in naložbenim
donosom na sredstva

Pojasnitev razmerja med finančnimi prihodki (odhodki) iz razkritje:
zavarovanja in naložbenim donosom na sredstva, da se MSRP 17, 110. člen – začetek
uporabnikom računovodskih izkazov podjetja omogoči veljavnosti 1.1.2021
ocena virov finančnih prihodkov ali odhodkov, pripo
znanih v poslovnem izidu in v drugem vseobsegajočem
donosu. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja]

Uradni list Evropske unije

text

SL

ifrs-full
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18.12.2020
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pojasnitev razmerja med
občutljivostmi na spremembe
izpostavljenosti tveganju, ki
izhajajo iz zavarovalnih pogodb
in iz finančnih sredstev v posesti

Pojasnitev razmerja med občutljivostmi na spremembe razkritje: MSRP 17, 128.(a)(ii)
izpostavljenosti tveganju, ki izhajajo iz zavarovalnih člen – začetek veljavnosti
pogodb, in tistimi, ki izhajajo iz finančnih sredstev, ki 1.1.2021
jih poseduje podjetje. [glej: Zavarovalne pogodbe [mem
ber]; Finančna sredstva]

ifrs-full

ExplanationOfRelationships
BetweenParentsAndEntity

text

Obrazložitev odnosov med
obvladujočim podjetjem in
odvisnimi podjetji

Obrazložitev odnosov med obvladujočim podjetjem in razkritje: MRS 24, 13. člen
njegovimi odvisnimi podjetji. [glej: Odvisna podjetja
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactor
sInReachingDecisionToProvi
deSupportThatResultedInCon
trollingUnconsolidatedStructu
redEntity

text

Obrazložitev zadevnih
Obrazložitev zadevnih dejavnikov, ki jih je naložbeno razkritje: MSRP 12, 19.G člen
dejavnikov pri sprejemanju
podjetje ali katero koli od njegovih nekonsolidiranih
odločitve o podpori, s katero se odvisnih podjetij upoštevalo pri sprejemanju odločitve,
je zagotovilo obvladovanje
da nekonsolidiranemu strukturiranemu podjetju, ki ga
strukturiranega podjetja
naložbeno podjetje ni obvladovalo, zagotovi finančno ali
drugo podporo, ne da bi bilo k temu pogodbeno zave
zano, s čimer si je zagotovilo obvladovanje. [glej: Razkritje
naložbenih podjetij [text block]; Odvisna podjetja [mem
ber]; Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluationSur
plusForIntangibleAssets

text

Obrazložitev omejitev glede
razdelitve presežka iz
prevrednotenja za
neopredmetena sredstva

Obrazložitev omejitev glede razdelitve salda presežka iz razkritje: MRS 38, 124.(b) člen
prevrednotenja za neopredmetena sredstva delničarjem.
[glej: Presežek iz prevrednotenja]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
RemittanceOfIncomeAndDi
sposalProceedsOfInvestment
Property

text

Obrazložitev omejitev
unovčljivosti naložbenih
nepremičnin ali prenosa nakazil
in izkupičkov iz njihove
odtujitve

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 nepre
mičnine]

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingExplanatory

text block

Obrazložitev strategije
obvladovanja tveganj, povezane
z obračunavanjem varovanja
pred tveganjem [text block]

Obrazložitev strategije obvladovanja tveganj, povezane z razkritje: MSRP 7, 22.A člen
obračunavanjem varovanja pred tveganjem.

ifrs-full

text
ExplanationOfSeasonalityOr
CyclicalityOfInterimOperations

Obrazložitev sezonskosti ali
konjunkturnosti medletnega
poslovanja

Pojasnjevalne razlage o sezonskosti ali konjunkturnosti razkritje: MRS 34, 16.A(b) člen
medletnega poslovanja.

L 429/347
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Uradni list Evropske unije

ExplanationOfRelationshipBet
weenSensitivitiesToChangesIn
RiskExposuresArisingFromIn
suranceContractsAndFromFi
nancialAssetsHeld

SL

ifrs-full
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Opis dogovora za plačilo na
podlagi delnic

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

text block

Obrazložitev pomembnih sprememb sredstev iz pogodb razkritje: MSRP 15, 118. člen
Obrazložitev pomembnih
sprememb sredstev iz pogodb in in obveznosti iz pogodb. [glej: Sredstva iz pogodb;
obveznosti iz pogodb [text
Obveznosti iz pogodb]
block]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinance
LeaseExplanatory

text block

Obrazložitev pomembnih
sprememb čiste naložbe v
finančni najem [text block]

Obrazložitev pomembnih sprememb knjigovodske vred razkritje: MSRP 16, 93. člen
nosti čiste naložbe v finančne najeme. [glej: Čiste naložbe
v finančni najem]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDe
creaseInLevelOfGovernment
GrantsForAgriculturalActivity

text

Obrazložitev pomembnega
znižanja ravni državnih podpor
za kmetijsko dejavnost

Obrazložitev pomembnega znižanja ravni državnih razkritje: MRS 41, 57.(c) člen
podpor za kmetijsko dejavnost. [glej: Država [member];
Državne podpore]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantTerm
sOfServiceConcessionArrange
mentThatMayAffectAmountTi
mingAndCertaintyOfFuture
CashFlows

text

Obrazložitev pomembnih
pogojev dogovora o koncesiji
storitev, ki lahko vplivajo na
znesek, čas in gotovost
prihodnjih denarnih tokov

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]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCon
ditionsOfOutstandingBalances
ForRelatedPartyTransaction

text

Obrazložitev pogojev za
neporavnane zneske transakcije
s povezanimi strankami

Obrazložitev pogojev za neporavnane zneske transakcij s razkritje: MRS 24, 18.(b)(i)
povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]] člen

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRe text
cognisedSeparatelyFromAcqui
sitionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Opis transakcij, ki so bile pripoznane ločeno od prido
Opis transakcije, ki je bila
pripoznana ločeno od pridobitve bitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovnih zdru
sredstev in prevzema obveznosti žitvah. [glej: poslovne združitve [member]]
v poslovni združitvi

razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen,
razkritje: MSRP 3, B64.(m)
člen, razkritje: MSRP 3,
B64.(l)(i) člen

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfShareOption
sInSharebasedPaymentArran
gement

SL

Opis dogovora za plačilo na podlagi delnic, ki je obstajal razkritje: MSRP 2, 45.(a) člen
kadar koli v poročevalskem obdobju. [glej: Dogovori za
plačilo na podlagi delnic [member]]

ifrs-full

L 429/348
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Obrazložitev prenosov
kumulativnega dobička ali
izgube znotraj lastniškega
kapitala naložb v kapitalske
instrumente, določenih kot
merjenih po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Obrazložitev prenosov kumulativnega dobička ali izgube razkritje: MSRP 7, 11.A(e) člen
znotraj lastniškega kapitala naložb v kapitalske instru
mente, ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCon
ditionsAndOtherContingencie
sAttachingToGovernmentAssi
stance

text

Obrazložitev neizpolnjenih
pogojev in drugih pojavov,
povezanih z državno pomočjo

Obrazložitev neizpolnjenih pogojev in drugih možnih razkritje: MRS 20, 39.(c) člen
pojavov, povezanih z državno pomočjo, pripoznano v
računovodskih izkazih. [glej: Država [member]]

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

text

Obrazložitev vrednosti, pripisane Obrazložitev vrednosti, pripisanih ključnim predpostav razkritje: MRS 36, 134.(f)(ii)
ključni predpostavki
kam, na podlagi katerih je poslovodstvo utemeljilo svojo člen, razkritje:
ugotovitev nadomestljive vrednosti denar ustvarjajoče MRS 36, 135.(e)(ii) člen
enote (skupine enot). [glej: Denar ustvarjajoče enote
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLoss

text

Pojasnilo, kdaj podjetje
pričakuje, da bo pripoznalo
preostalo pogodbeno-storitveno
maržo v poslovnem izidu

Pojasnilo, kdaj podjetje pričakuje, da bo pripoznalo razkritje:
pogodbeno-storitveno maržo, ki je preostala na koncu MSRP 17, 109. člen – začetek
poročevalskega obdobja, v poslovnem izidu. [glej: Pogod veljavnosti 1.1.2021
beno-storitvena marža [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseTransaction
PriceAllocatedToRemaining
PerformanceObligationsAsRe
venue

text

Obrazložitev, kdaj namerava
podjetje pripoznati transakcijsko
ceno, razporejeno na preostale
izvršitvene obveze, kot prihodek

Obrazložitev, kdaj namerava podjetje pripoznati transak razkritje: MSRP 15, 120.(b)(ii)
cijsko ceno, razporejeno na preostale izvršitvene obveze, člen
kot prihodek. [glej: Prihodki iz pogodb s kupci; Transak
cijska cena, razporejena na preostale izvršitvene obveze]

ifrs-full

text
ExplanationOfWhetherAny
ConsiderationFromContracts
WithCustomersIsNotInclude
dInDisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemainingPer
formanceObligations

Obrazložitev, ali katero koli
nadomestilo iz pogodb s kupci
ni vključeno v razkritje
transakcijske cene, razporejene
na preostale izvršitvene obveze

Obrazložitev, ali katero koli nadomestilo iz pogodb s razkritje: MSRP 15, 122. člen
kupci ni vključeno v razkritje transakcijske cene, razpore
jene na preostale izvršitvene obveze. [glej: Transakcijska
cena, razporejena na preostale izvršitvene obveze]

L 429/349
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Uradni list Evropske unije

ExplanationOfTransfersOfCu
mulativeGainOrLossWithinE
quityOfInvestmentsInEquity
DesignatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

SL

ifrs-full
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Obrazložitev, ali so bile kršitve,
ki so posojilodajalcu omogočile,
da zahteva pospešeno odplačilo,
odpravljene ali če je bil dosežen
nov dogovor o pogojih odplačila
posojila, preden je bila odobrena
izdaja računovodskih izkazov

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.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEnti
tyAppliesExemptionI
nIAS2425

text

Obrazložitev, ali podjetje
uporablja izvzetje iz 25. člena
MRS 24

Obrazložitev, ali podjetje uporablja izvzetje iz 25. člena razkritje: MRS 24, 26. člen
MRS 24.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntity
HasObligationToReturnColla
teralSoldOrRepledged

text

Obrazložitev, ali je podjetje
Obrazložitev, ali je podjetje obvezano vrniti prodano ali razkritje: MSRP 7, 15.(b) člen
obvezano vrniti prodano ali
ponovno zastavljeno zavarovanje, kadar s strani lastnika
zavarovanja ne pride do neplačila.
ponovno zastavljeno
zavarovanje, kadar s strani
lastnika zavarovanja ne pride do
neplačila

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirement
BenefitPlan

text

Obrazložitev, ali udeleženci
prispevajo v pokojninski
program

Obrazložitev, ali udeleženci prispevajo v pokojninske razkritje: MRS 26, 36.(d) člen
programe.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPracti
calExpedientIsAppliedForDisc
losureOfTransactionPriceAllo
catedToRemainingPerforman
ceObligations

text

Obrazložitev, ali se za razkritje
transakcijske cene, razporejene
na preostale izvršitvene obveze,
uporablja praktična rešitev

Obrazložitev, ali se za razkritje transakcijske cene, razpo razkritje: MSRP 15, 122. člen
rejene na preostale izvršitvene obveze, uporablja praktična
rešitev. [glej: Transakcijska cena, razporejena na preostale
izvršitvene obveze]

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCa
meToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPara
graphs412aOr412AaOfI
FRS9AtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17

text

Pojasnilo, zakaj je podjetje prišlo
do drugačnih zaključkov pri
novi oceni z uporabo 4.1.2.(a)
člena ali 4.1.2.A(a) člena MSRP
9 na datum začetka uporabe
MSRP 17

Pojasnilo, zakaj je podjetje prišlo do kakršnih koli druga razkritje: MSRP 17, C33.(c)
čnih zaključkov pri novi oceni z uporabo 4.1.2.(a) člena člen – začetek veljavnosti
ali 4.1.2.A(a) člena MSRP 9 na datum začetka uporabe 1.1.2021
MSRP 17.

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfWhetherBreac
hesWhichPermittedLenderTo
DemandAcceleratedRepay
mentWereRemediedOrTerm
sOfLoansPayableWereRenego
tiatedBeforeFinancialState
mentsWereAuthorisedForIssue

SL

ifrs-full
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Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 78.(b) člen
mičnin ni mogoče zanesljivo meriti, kadar podjetje nalož
bene 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 nepremi
čnine]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsU
sedToRecogniseRevenueProvi
deFaithfulDepictionOfTransfe
rOfGoodsOrServices

text

Obrazložitev, zakaj uporabljene
metode za pripoznavanje
prihodkov zagotavljajo zanesljiv
prikaz prenosa blaga ali storitev

Obrazložitev, zakaj uporabljene metode za pripoznavanje razkritje: MSRP 15, 124.(b)
prihodkov iz pogodb s kupci zagotavljajo zanesljiv prikaz člen
prenosa blaga ali storitev. [glej: Prihodki iz pogodb s
kupci]

ifrs-full

ExplanationOrCrossReference
sToInterimFinancialStatement
DisclosuresForFirsttimeAdop
ter

text

Obrazložitev sklicevanja na
razkritja v medletnih
računovodskih izkazih za
podjetje, ki prvikrat uporabi
MSRP

Obrazložitev sklicevanj na druge objavljene dokumente, ki razkritje: MSRP 1, 33. člen
vključujejo informacije, ki so pomembne za razumevanje
tekočega vmesnega obdobja podjetja, za podjetja, ki prvi
krat uporabijo MSRP.

ifrs-full

ExplanationWhenGreate
stTransferActivityTookPlace

text

Obrazložitev, kdaj je potekala
največja dejavnost prenosa

Obrazložitev, kdaj je potekala največja dejavnost prenosa razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(i)
v poročevalskem obdobju (na primer v zadnjih petih člen
dnevih pred koncem poročevalskega obdobja), v katerem
celotni znesek prejemkov iz dejavnosti prenosa (ki je
upravičen do odprave pripoznanja) ni enakomerno razpo
rejen (npr. če se velik delež celotnega zneska dejavnosti
prenosa izvrši v zadnjih dnevih poročevalskega obdobja).

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosures
CouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMadeI
fInitialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

text

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, katera razkritja niso bila mogoča, in razlogi, razkritje: MSRP 3, B66. člen
zakaj niso bila mogoča, če je začetno obračunavanje
poslovne združitve nepopolno, ko so računovodski izkazi
odobreni za izdajo. [glej: poslovne združitve [member]]
L 429/351

Obrazložitev, zakaj poštene
vrednosti naložbenih
nepremičnin ni mogoče
zanesljivo meriti po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP
16 v okviru modela poštene
vrednosti

Uradni list Evropske unije

ExplanationOfWhyFairValue
text
CannotBeReliablyMeasuredFo
rInvestmentPropertyAtCostO
rInAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModel

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExplanationWhyFairValueBe
comesReliableForBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Obrazložitev, zakaj poštena vrednost bioloških sredstev, razkritje: MRS 41, 56.(b) člen
Obrazložitev, zakaj poštena
vrednost za biološka sredstva, ki prej merjenih po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
so se prej merila po nabavni
amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve, postane
vrednosti, postane zanesljivo
zanesljivo izmerljiva. [glej: Po nabavni vrednosti [mem
ber]; Biološka sredstva; Izguba zaradi oslabitve]
izmerljiva

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForBio
logicalAssetsAtCost

text

Obrazložitev, zakaj poštene
vrednosti bioloških sredstev ni
mogoče zanesljivo izmeriti, po
nabavni vrednosti

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForIn
vestmentPropertyCostModel

text

Obrazložitev, zakaj poštene
Obrazložitev, zakaj poštene vrednosti naložbenih nepre razkritje: MRS 40, 79.(e)(ii)
vrednosti naložbenih
mičnin ni mogoče zanesljivo meriti z uporabo modela člen
nabavne vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]
nepremičnin ni mogoče
zanesljivo meriti, model nabavne
vrednosti

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoing
ConcernBasis

text

Obrazložitev, zakaj se podjetje
ne obravnava kot delujoče
podjetje

Obrazložitev razlogov, zakaj se podjetje ne obravnava kot razkritje: MRS 1, 25. člen
delujoče podjetje.

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Sredstva za raziskovanje in
vrednotenje [member]

Ta pripadnik pomeni stroške raziskovanja in vrednotenja, splošna praksa: MRS 36, 127.
ki so v skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja pripo člen
znani kot sredstva. Stroški raziskovanja in vrednotenja so
stroški, ki jih ima podjetje v zvezi z raziskovanjem in
vrednotenjem rudnih bogastev, preden se dokaže tehnična
izvedljivost in ekonomska upravičenost pridobivanja
rudnega bogastva.

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

X instant,
credit

Izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

Znesek izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri obvezah razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu [glej: razkritje: MSRP 7, 35.I člen,
Obveze iz posojil [member]; Pogodbe o finančnem poro razkritje: MSRP 7, 35.M člen
štvu [member]; Kreditno tveganje [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant

Izpostavljenost tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Znesek izpostavljenosti tveganju, ki izhaja iz pogodb iz razkritje: MSRP 17, 125.(a)
člen – začetek veljavnosti
področja uporabe MSRP 17.
1.1.2021

SL

ifrs-full

L 429/352

Predpona

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]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ExpropriationOfMajorAssets
ByGovernmentMember

member

Državna razlastitev večjih
sredstev [member]

Ta pripadnik pomeni državne razlastitve večjih sredstev. primer: MRS 10, 22.(c) člen
[glej: Država [member]]

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Zunanje bonitetne ocene [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – datum prenehanja
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG24.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Zunanje bonitetne ocene
[member]

Ta pripadnik pomeni bonitetne ocene, ki so jih zagotovile razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
zunanje bonitetne agencije.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG24.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMem
ber

member

Odkup terjatev [member]

Ta pripadnik pomeni transakcije, v katerih podjetje svoje primer: MSRP 7, B33. člen
terjatve prenese na drugo stranko (odkupnik).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntity
sReportableSegments

text

Opis dejavnikov, uporabljenih za Opis dejavnikov, uporabljenih za določitev odsekov razkritje: MSRP 8, 22.(a) člen
določitev odsekov podjetja, o
podjetja, o katerih se poroča, vključno s podlago organi
katerih se poroča
zacije (na primer, ali se je vodstvo odločilo organizirati
podjetje na podlagi razlik med izdelki in storitvami,
geografskih območij, zakonodajnih okolij ali kombinacije
dejavnikov in ali so bili poslovni odseki združeni). [glej:
Geografska območja [member]; Poslovni odseki [mem
ber]; Proizvodi in storitve [member]; Odseki, o katerih
se poroča [member]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost kot
predpostavljena vrednost [axis]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeIfFinan
cialAssetsHadNotBeenReclassi
fied

X duration,
credit

Poštena vrednost dobička
Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznala v razkritje: MSRP 7, 12.D(b) člen
(izgube), ki bi se pripoznala v
drugem vseobsegajočem donosu, če se finančna sredstva
drugem vseobsegajočem donosu, ne bi prerazvrstila. [glej: Finančna sredstva]
če se finančna sredstva ne bi
prerazvrstila

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassifiedOutOfFair
ValueThroughProfitOrLossAn
dIntoFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeInitia
lApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripoznala v
poslovnem izidu, če se finančna
sredstva ne bi prerazvrstila iz
kategorije po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida v
kategorijo po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa, začetek uporabe MSRP
9

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
vrstila iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida v kategorijo po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa zaradi prehoda na MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossOrOtherComprehensi
veIncomeIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassifiedFirstAppli
cationOfIFRS9

X duration,
credit

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripoznala 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
se finančna sredstva ne bi prerazvrstila, kot da se merijo
po odplačni vrednosti zaradi prehoda na MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva]
18.12.2020

axis
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FairValueAsDeemedCostAxis

SL

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 1, 30. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

L 429/354

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost dobička
(izgube), ki bi se pripoznala v
poslovnem izidu ali drugem
vseobsegajočem donosu, če se
finančne obveznosti ne bi
prerazvrstile kot merjene 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
se finančne obveznosti ne bi prerazvrstile, kot da se
merijo po odplačni vrednosti zaradi prehoda na MSRP
9. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets
NotRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
credit

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sredstvih,
prerazvrščenih iz kategorije
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo, ki niso pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki bi se pripoznali v
drugem vseobsegajočem donosu, če se finančna sredstva
ne bi prerazvrstila iz kategorije za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAsset
sRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sredstvih,
prerazvrščenih iz kategorije
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo, ki so pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu

Poštena vrednost dobičkov (izgub), pripoznanih v drugem
vseobsegajočem donosu, pri finančnih sredstvih, preraz
vrščenih iz kategorije za prodajo razpoložljivih finančnih
sredstev. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo;
Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossNotReco
gnisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sredstvih,
prerazvrščenih iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki niso
pripoznani v poslovnem izidu

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki bi se pripoznali v
poslovnem izidu, če se finančna sredstva ne bi preraz
vrstila iz kategorije finančnih sredstev po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
L 429/355

X duration,
credit
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FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossOrOtherComprehensi
veIncomeIfFinancialLiabilities
HadNotBeenReclassifiedFir
stApplicationOfIFRS9

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

L 429/356

Predpona

Sklic

Poštena vrednost dobičkov (izgub), ki so v poslovnem
izidu pripoznani za finančna sredstva, prerazvrščena iz
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X duration,
credit

Poštena vrednost dobičkov
(izgub) pri finančnih sredstvih,
prerazvrščenih iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki so
pripoznani v poslovnem izidu

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognisedIn
ProfitOrLossIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Poštena vrednost dobička
Poštena vrednost dobička (izgube), ki bi se pripoznal v razkritje: MSRP 7, 12.D(b) člen
(izgube), ki bi se pripoznal v
poslovnem izidu, če se finančna sredstva ne bi preraz
poslovnem izidu, če se finančna vrstila. [glej: Finančna sredstva]
sredstva ne bi prerazvrstila

ifrs-full

FairValueHedgesMember

member

Varovanja poštene vrednosti
pred tveganjem [member]

Ta pripadnik pomeni varovanje pred izpostavljenostjo
spremembam poštene vrednosti pripoznanega sredstva
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]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Model poštene vrednosti
[member]

Ta pripadnik pomeni merjenje z uporabo modela poštene razkritje: MRS 40, 32.A člen
vrednosti. Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za
prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v
redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merje
nja.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceiva
bles

X instant,
debit

Poštena vrednost prevzetih
terjatev

Poštena vrednost terjatev, pridobljenih v poslovni združi razkritje: MSRP 3, B64.(h)(i)
tvi. [glej: poslovne združitve [member]]
člen

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresen
tingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Poštena vrednost sredstev, ki
predstavljajo nadaljnjo udeležbo
v finančnih sredstvih, za katera
je bilo pripoznanje odpravljeno

Poštena vrednost sredstev, ki predstavljajo nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.E(b) člen
udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFinan
cialLiabilities

X instant,
credit

Poštena vrednost povezanih
finančnih obveznosti

Poštena vrednost finančnih obveznosti, povezanih s razkritje: MSRP 7, 42D.(d) člen
prenesenimi finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje
ni bilo v celoti odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

MRS 39,
MSRP 7,
MSRP 7,
MSRP 7,

86.(a) člen,
24.A člen,
24.B člen,
24.C člen

18.12.2020

FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossRecognise
dInProfitOrLoss
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ifrs-full

SL

Pojasnilo oznake

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.D(a) člen
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida v kategorijo merjenja po odplačni vrednosti ali
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec X instant,
lassifiedAsMeasuredAtAmorti debit
sedCostFirstApplicationOfI
FRS9

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih kot
merjenih po odplačni vrednosti,
začetek uporabe MSRP 9

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so se prerazvrstila, razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen
tako da se merijo po odplačni vrednosti, zaradi prehoda
na MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec X instant,
lassifiedOutOfFairValueT
debit
hroughOtherComprehensiveIn
comeCategoryIntoAmortised
CostCategory

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa v
kategorijo merjenja po odplačni
vrednosti

Poštena vrednost finančnih sredstev, prerazvrščenih iz razkritje: MSRP 7, 12.D(a) člen
kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, tako da se merijo po odplačni
vrednosti. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec X instant,
lassifiedOutOfFairValueT
debit
hroughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeInitialAppli
cationOfIFRS9

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
v kategorijo merjenja po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, začetek
uporabe MSRP 9

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so se prerazvrstila razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen
iz kategorije merjenja po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida v kategorijo merjenja prek drugega vseobsega
jočega donosa zaradi prehoda na MSRP 9. [glej: Finančna
sredstva]

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuationOf
MeasurementAtFairValueT
hroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToMa
nageCreditRiskAssets

X instant,
debit

Poštena vrednost finančnega
instrumenta ob prenehanju
merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ker se za
obvladovanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni
izpeljani finančni instrument,
sredstva

Poštena vrednost finančnega instrumenta, pripoznanega razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen
kot sredstvo, ob prenehanju merjenja po pošteni vrednosti
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]]

L 429/357

Poštena vrednost finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
v kategorijo merjenja po
odplačni vrednosti ali pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Uradni list Evropske unije

FairValueOfFinancialAssetsRec X instant,
lassifiedAsMeasuredAtAmorti debit
sedCost

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Poštena vrednost finančnega
instrumenta ob prenehanju
merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ker se za
obvladovanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni
izpeljani finančni instrument,
obveznosti

Poštena vrednost finančnega instrumenta, pripoznanega razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen
kot obveznost, ob prenehanju merjenja po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida, ker se za obvladovanje
kreditnega tveganja tega finančnega instrumenta uporablja
kreditni izpeljani finančni instrument. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]; Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

FairValueOfFinancialLiabilitie
sReclassifiedAsMeasuredAtA
mortisedCostFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
credit

Poštena vrednost finančnih
obveznosti, prerazvrščenih kot
merjenih po odplačni vrednosti,
začetek uporabe MSRP 9

Poštena vrednost finančnih obveznosti, ki so se preraz razkritje: MSRP 7, 42.M(a) člen
vrstile, tako da se merijo po odplačni vrednosti, zaradi
prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint X instant,
VenturesWherePriceQuotation debit
sPublished

Poštena vrednost naložb v
skupne podvige, ki imajo
kotirane tržne cene

Poštena vrednost naložb v skupne podvige, če za naložbo razkritje: MSRP 12, 21.(b)(iii)
obstajajo kotirane tržne cene. [glej: Skupni podvigi [mem člen
ber]; Naložbe v skupne podvige]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAsso X instant,
ciatesWherePriceQuotationsPu debit
blished

Poštena vrednost naložb v
pridružena podjetja, ki imajo
kotirane tržne cene

Poštena vrednost naložb v pridružena podjetja, če za razkritje: MSRP 12, 21.(b)(iii)
naložbo obstajajo kotirane tržne cene. [glej: Pridružena člen
podjetja [member]; Naložbe v pridružena podjetja]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignatedA
sMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Naložbe v kapitalske
instrumente, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Znesek naložb v kapitalske instrumente, ki jih je podjetje razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen,
določilo kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
vseobsegajočega donosa. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAtDateOfDere
cognition

X instant,
debit

Poštena vrednost naložb v
kapitalske instrumente, določene
kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, na
datum odprave pripoznanja

Poštena vrednost naložb v kapitalske instrumente, ki jih je razkritje: MSRP 7, 11.B(b) člen
podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa, na datum odprave
pripoznanja. [glej: Naložbe v kapitalske instrumente, dolo
čene kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa [member]]

18.12.2020

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuationOf
MeasurementAtFairValueT
hroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToMa
nageCreditRiskLiabilities

SL

ifrs-full

L 429/358

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
credit

Poštena vrednost obveznosti, ki
predstavljajo nadaljnjo udeležbo
v finančnih sredstvih, za katera
je bilo pripoznanje odpravljeno

Poštena vrednost obveznosti, ki predstavljajo nadaljnjo razkritje: MSRP 7, 42.E(b) člen
udeležbo podjetja v finančnih sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAn
dEquipmentMateriallyDiffe
rentFromCarryingAmount

X instant,
debit

Poštena vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev, ki je
pomembno drugačna od
knjigovodske vrednosti

Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, če je ta primer: MRS 16, 79.(d) člen
pomembno drugačna od knjigovodske vrednosti. [glej:
Knjigovodska vrednost [member]; Opredmetena osnovna
sredstva]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThat
CeaseToBeConsolidatedAsOf
DateOfChangeOfInvestmen
tEntityStatus

X instant,
debit

Poštena vrednost odvisnih
podjetij, ki se jih je prenehalo
konsolidirati, na datum
spremembe statusa naložbenega
podjetja

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]]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancial
LiabilitiesThatAreNotDereco
gnisedInTheirEntirety

X instant,
debit

Poštena vrednost prenesenih
finančnih sredstev (povezanih
finančnih obveznosti), za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno

Razlika med pošteno vrednostjo prenesenih finančnih razkritje: MSRP 7, 42D.(d) člen
sredstev, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpra
vljeno, in njihovimi povezanimi obveznostmi. [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancial
LiabilitiesThatAreNotDereco
gnisedInTheirEntiretyAbstract

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDereco
gnisedInTheirEntirety

Uradni list Evropske unije

FairValueOfLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Poštena vrednost prenesenih
finančnih sredstev (povezanih
finančnih obveznosti), za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno [abstract]

Poštena vrednost prenesenih
finančnih sredstev, za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno

Poštena vrednost prenesenih finančnih sredstev, za katera razkritje: MSRP 7, 42D.(d) člen
pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. [glej: Finančna
sredstva]

L 429/359

X instant,
debit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FairValueOfUnderlyingItems
ForContractsWithDirectPartici
pationFeatures

X instant,
debit

Poštena vrednost postavk, ki so
podlaga, za pogodbe z elementi
neposredne udeležbe pri
dobičku

Poštena vrednost postavk, ki so podlaga, za pogodbe z razkritje:
elementi neposredne udeležbe pri dobičku. [glej: Opis MSRP 17, 111. člen – začetek
sestave postavk, ki so podlaga, za pogodbe z elementi veljavnosti 1.1.2021
neposredne udeležbe pri dobičku]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Odhodki za provizije

Znesek odhodkov, povezanih s provizijami.

splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

ifrs-full

FeeAndCommissionExpen
seAbstract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

Znesek prihodkov, povezanih s provizijami.

splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAb
stract

SL

ifrs-full

L 429/360

Predpona

Odhodki za provizije [abstract]

Prihodki iz naslova provizij

Prihodki od provizij [abstract]

X duration,
credit

Razkritje prihodkov (odhodkov)
iz naslova provizij

Znesek prihodkov ali odhodkov, povezanih s provizijami. splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

Uradni list Evropske unije

X duration,
credit

Razkritje prihodkov (odhodkov)
iz naslova provizij [abstract]
X duration,
debit

Odhodki za opravnine in
honorarje, ki izhajajo iz
finančnih obveznosti, ki se ne
merijo po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

18.12.2020

Prihodki od opravnin in
honorarjev ter odhodki za
opravnine in honorarje
[abstract]

Znesek odhodkov za opravnine in honorarje (poleg razkritje: MSRP 7, 20.(c)(i) člen
zneskov, vključenih v določanje efektivne obrestne mere),
ki izhajajo iz finančnih obveznosti, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Finančne obveznosti]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FeeIncomeArisingFromFinan
cialAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

X duration,
credit

Prihodki od opravnin in
honorarjev, ki izhajajo iz
finančnih sredstev, ki se ne
merijo po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek prihodkov od opravnin in honorarjev (poleg razkritje: MSRP 7, 20.(c)(i) člen
zneskov, vključenih v določanje efektivne obrestne mere),
ki izhajajo iz finančnih sredstev, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) od opravnin
in honorarjev, ki izhajajo iz
finančnih sredstev ali finančnih
obveznosti, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek prihodkov (odhodkov) od opravnin in honorarjev
(poleg zneskov, vključenih v določanje efektivne obrestne
mere), ki izhajajo iz finančnih sredstev ali obveznosti, ki
se ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančne obvezno
sti]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromTrustAndFiduciaryActivi
ties

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) od opravnin
in honorarjev, ki izhajajo iz
skrbniških in drugih fiduciarnih
dejavnosti

Znesek prihodkov od opravnin in honorarjev in razkritje: MSRP 7, 20.(c)(ii)
odhodkov za opravnine in honorarje (poleg zneskov, člen
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.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBe
nefitPlansMember

member

Pokojninski programi z
določenimi zaslužki na podlagi
zadnjih plač [member]

Ta pripadnik pomeni pokojninske programe z določenimi primer: MRS 19, 138.(b) člen
zaslužki na podlagi zadnjih plač. [glej: Pokojninski
programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
debit

Stroški financiranja

Znesek stroškov, povezanih z aktivnostmi financiranja razkritje: MRS 1, 82.(b) člen
podjetja.

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Plačani stroški financiranja,
razvrščeni kot poslovne
aktivnosti

Denarni odtok za plačane stroške financiranja, razvrščene splošna praksa: MRS 7, 31.
člen
kot poslovne aktivnosti. [glej: Stroški financiranja]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Finančni prihodki

Znesek prihodkov, povezanih z deleži in drugimi aktiv splošna praksa: MRS 1, 85.
nostmi financiranja podjetja.
člen

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Finančni prihodki (stroški
financiranja)

Znesek prihodkov ali stroškov, povezanih z deleži in splošna praksa: MRS 1, 85.
drugimi aktivnostmi financiranja podjetja.
člen

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje:
MSRP 7, 20.(c)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FinanceIncomeExpensesFro
mReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLos
sAbstract

Finančni prihodki (odhodki) iz
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključeni iz poslovnega
izida [abstract]

ifrs-full

X duration,
FinanceIncomeExpensesFro
mReinsuranceContractsHel
credit
dExcludedFromProfitOrLossBe
foreTax

Finančni prihodki (odhodki) iz
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključeni iz poslovnega
izida, pred obdavčitvijo

Znesek finančnih prihodkov (odhodkov) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb, ki je izključen iz poslovnega
izida in pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja; Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 91.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFro
mReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
credit

Finančni prihodki (odhodki) iz
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključeni iz poslovnega
izida, čisti znesek po odštetju
davka

Znesek finančnih prihodkov (odhodkov) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb, ki je izključen iz poslovnega
izida in pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu,
čisti znesek po odštetju davka. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Sklenjene pozavarovalne
pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 91.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFro
mReinsuranceContractsHel
dRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Finančni prihodki (odhodki) iz
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, pripoznani v
poslovnem izidu

Finančni prihodki (odhodki) iz sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, ki so pripoznani v poslovnem izidu. [glej:
Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Sklenjene
pozavarovalne pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 82.(bc)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Finančni prihodki iz čiste
naložbe v finančni najem

Znesek finančnih prihodkov iz čiste naložbe v finančni razkritje: MSRP 16, 90.(a)(ii)
najem. [glej: Finančni prihodki; Čiste naložbe v finančni člen
najem]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Prejeti finančni prihodki,
razvrščeni kot poslovne
aktivnosti

Denarni pritok iz prejetih finančnih prihodkov, razvrš splošna praksa: MRS 7, 31.
čenih kot poslovne aktivnosti. [glej: Finančni prihodki]
člen

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Terjatve iz finančnih najemov

Znesek terjatev, povezanih s finančnimi najemi.

SL

ifrs-full

L 429/362
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splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje: MSRP 7, 25. člen,
razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
razkritje: MSRP 7, 35.I člen,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen

X instant,
debit

Finančna sredstva

Znesek sredstev, ki so: (a) denar, (b) kapitalski instrument
drugega podjetja, (c) pogodbena pravica: (i) prejeti denar
ali drugačno finančno sredstvo od drugega podjetja, ali (ii)
zamenjati z drugim podjetjem 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 kapitalskimi instrumenti podjetja in
je: (i) neizpeljan (instrument), za katerega je podjetje
(lahko) zavezano prejeti spremenljivo število lastnih kapi
talskih instrumentov podjetja, 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 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 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 kapitalskih instrumentov
podjetja. [glej: Finančni instrumenti, razred [member];
Finančne obveznosti]

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationCarryingA
mountAfterApplyingAmend
ments

X instant,
debit

Finančna sredstva, na katera
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
knjigovodska vrednost po
uporabi sprememb

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, na katera vpli razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(b)
vajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z nega člen
tivnim nadomestilom, po uporabi sprememb.

L 429/363

FinancialAssets

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Pojasnilo oznake

18.12.2020
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Ime elementa/vloga URI

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationCarryingA
mountImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

ifrs-full

X instant,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FinancialAssetsAffectedByA
text
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationMeasurementCa
tegoryAfterApplyingAmend
ments

Finančna sredstva, na katera
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
kategorija merjenja po uporabi
sprememb

Kategorija merjenja finančnih sredstev, na katera vplivajo razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(b)
spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim člen
nadomestilom, po uporabi sprememb.

ifrs-full

text
FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationMeasurementCa
tegoryImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

Finančna sredstva, na katera
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
kategorija merjenja neposredno
pred uporabo sprememb

Kategorija merjenja finančnih sredstev, na katera vplivajo razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(a)
spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z negativnim člen
nadomestilom, neposredno pred uporabo sprememb.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17CarryingA
mountAfterRedesignation

X instant,
debit

Finančna sredstva, na katera
vpliva ponovna določitev na
datum začetka uporabe MSRP
17, knjigovodska vrednost po
ponovni določitvi

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, na katera vpliva razkritje: MSRP 17, C32.(b)(ii)
ponovna določitev, po ponovni določitvi, na datum člen – začetek veljavnosti
začetka uporabe MSRP 17.
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17CarryingA
mountImmediatelyBeforeRede
signation

X instant,
debit

Finančna sredstva, na katera
vpliva ponovna določitev na
datum začetka uporabe MSRP
17, knjigovodska vrednost
neposredno pred ponovno
določitvijo

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, na katera vpliva razkritje: MSRP 17, C32.(b)(i)
ponovna določitev, neposredno pred ponovno določitvijo, člen – začetek veljavnosti
na datum začetka uporabe MSRP 17.
1.1.2021
18.12.2020

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, na katera vpli razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(a)
vajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z nega člen
tivnim nadomestilom, neposredno pred uporabo spre
memb.

Uradni list Evropske unije

Finančna sredstva, na katera
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
knjigovodska vrednost
neposredno pred uporabo
sprememb

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/364

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva, na katera
vpliva ponovna določitev na
datum začetka uporabe MSRP
17, kategorija merjenja po
ponovni določitvi

Kategorija merjenja finančnih sredstev, na katera vpliva razkritje: MSRP 17, C32.(b)(ii)
ponovna določitev, po ponovni določitvi, na datum člen – začetek veljavnosti
začetka uporabe MSRP 17.
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Measure
mentCategoryImmediatelyBe
foreRedesignation

text

Finančna sredstva, na katera
vpliva ponovna določitev na
datum začetka uporabe MSRP
17, kategorija merjenja
neposredno pred ponovno
določitvijo

Kategorija merjenja finančnih sredstev, na katera vpliva razkritje: MSRP 17, C32.(b)(i)
ponovna določitev, neposredno pred ponovno določitvijo, člen – začetek veljavnosti
na datum začetka uporabe MSRP 17.
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
Cost

X instant,
debit

Finančna sredstva po odplačni
vrednosti

Znesek finančnih sredstev po odplačni vrednosti. razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen
Odplačna vrednost je znesek, po katerem se finančna
sredstva izmerijo ob začetnem pripoznanju, zmanjšan za
odplačila glavnice, povečan ali zmanjšan za kumulativno
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]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostCategoryMember

member

Finančna sredstva po odplačni
vrednosti, kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen
odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni
vrednosti]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostMember

member

Finančna sredstva po odplačni
vrednosti, razred [member]

Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, merjenih razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po
odplačni vrednosti]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Finančna sredstva, po pošteni
vrednosti

Poštena vrednost finančnih sredstev. [glej: Po pošteni razkritje: MSRP 7, 25. člen
vrednosti [member]; Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
Member

member

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti, razred [member]

Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, merjenih razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
po pošteni vrednosti. [glej: Finančna sredstva; Po pošteni
vrednosti [member]]

L 429/365

text
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FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Measure
mentCategoryAfterRedesigna
tion

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa
[abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
member
hroughOtherComprehensiveIn
comeCategoryMember

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
nosti in za katere se dobički (izgube) pripoznajo v
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]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossCategory
Member

X instant,
debit

Znesek finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]; Finančna sredstva; Drugi vseobsegajoči
donos]
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FinancialAssetsAtFairValueT
X instant,
hroughOtherComprehensiveIn debit
come

SL

ifrs-full

L 429/366

Predpona

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
[abstract]
Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
kategorija [member]
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

18.12.2020

member

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
razvrščena kot v posesti za
trgovanje

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 instru
mentov, ki se upravljajo skupaj in za katere obstajajo
dokazi o nedavnem dejanskem kratkoročnem pobiranju
dobičkov; ali (c) je izpeljani instrument (razen izpeljanega
instrumenta, ki je pogodba o finančnem poroštvu ali tako
določen in učinkovit instrument za varovanje pred tvega
njem). [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen, razkritje: MSRP 7, 8.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTradingCategory
Member

member

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
razvrščena kot v posesti za
trgovanje, kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razvrščenih kot
v posesti za trgovanje. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, razvrščena kot v posesti
za trgovanje]

razkritje:
MSRP 7, 8.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
debit

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]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCate
goryMember

member

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
določena ob začetnem
pripoznanju ali pozneje,
kategorija [member]

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]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMandatori
lyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
ki se obvezno merijo po pošteni
vrednosti

Znesek finančnih sredstev, ki se obvezno merijo po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z
MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida]

L 429/367

X instant,
debit
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FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
ki se obvezno merijo po pošteni
vrednosti, kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, ki se razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
obvezno merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se obvezno merijo po pošteni vred
nosti]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

X instant,
debit

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
merjena kot taka v skladu z
izjemo za ponovno pridobitev
lastnih kapitalskih instrumentov

Znesek finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek razkritje:
poslovnega izida, merjenih kot takih v skladu z izjemo MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
za ponovno pridobitev lastnih kapitalskih instrumentov, veljavnosti 1.1.2021
kot je opisano v 33.A členu MRS 32. [glej: Finančna
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstrumentsCate
goryMember

member

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
merjena kot taka v skladu z
izjemo za ponovno pridobitev
lastnih kapitalskih instrumentov,
kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje:
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, merjenih kot MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
takih v skladu z izjemo za ponovno pridobitev lastnih veljavnosti 1.1.2021
kapitalskih instrumentov. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, merjena kot
taka v skladu z izjemo za ponovno pridobitev lastnih
kapitalskih instrumentov]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
merjena kot taka v skladu z
izjemo za ponovni nakup lastnih
finančnih obveznosti

Znesek finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek razkritje:
poslovnega izida, merjenih kot takih v skladu z izjemo MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
za ponovni nakup lastnih kapitalskih obveznosti, kot je veljavnosti 1.1.2021
opisano v 3.3.5. členu MSRP 9. [glej: Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilitiesCate
goryMember

member

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
merjena kot taka v skladu z
izjemo za ponovni nakup lastnih
finančnih obveznosti, kategorija
[member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje:
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, merjenih kot MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
takih v skladu z izjemo za ponovni nakup lastnih finan veljavnosti 1.1.2021
čnih obveznosti. [glej: Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida, merjena kot taka v skladu z
izjemo za ponovni nakup lastnih finančnih obveznosti]

18.12.2020

member
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FinancialAssetsAtFairValueT
hroughProfitOrLossMandatori
lyMeasuredAtFairValueCatego
ryMember

SL

ifrs-full
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 8.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
debit

Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo

Znesek neizpeljanih finančnih sredstev, ki so določena kot
razpoložljiva za prodajo, ali pa niso razvrščena kot (a)
posojila in terjatve, (b) finančne naložbe v posesti do
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 zapadlo
sti]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsa
leCategoryMember

member

Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo, kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, razpo razkritje:
ložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva MSRP 7, 8.(d) člen – datum
za prodajo]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingA
mountImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Finančna sredstva, knjigovodska Knjigovodska vrednost finančnih sredstev neposredno po razkritje: MSRP 7, 42.I(b) člen
vrednost neposredno po začetku datumu začetka uporabe MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]
uporabe MSRP 9

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingA
X instant,
mountImmediatelyBeforeInitia debit
lApplicationOfIFRS9

ifrs-full

FinancialAssetsCategoryMem
ber

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAs
sessedForCreditLossesMember

Finančna sredstva, knjigovodska
vrednost neposredno pred
začetkom uporabe MSRP 9

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev na datum razkritje: MSRP 7, 42.I(a) člen
začetka uporabe MSRP 9, določena v skladu z MRS 39
ali v skladu s prejšnjo različico MSRP 9 (če izbrani pristop
podjetja za uporabo MSRP 9 vključuje več kot en datum
začetka uporabe za različne zahteve). [glej: Finančna sred
stva]

member

Finančna sredstva, kategorija
[member]

Ta pripadnik pomeni združene kategorije finančnih sred razkritje: MSRP 7, 8. člen
stev. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Kategorije
finančnih sredstev‘, če se ne uporablja noben drug pripad
nik. [glej: Finančna sredstva]

member

Finančna sredstva, skupaj
ocenjena za kreditne izgube
[member]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so se skupaj splošna praksa: MSRP 7, 37.
ocenila za kreditne izgube. [glej: Finančna sredstva]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

L 429/369
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SL

Ime elementa/vloga URI

L 429/370

Predpona

X instant,
debit

Finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4,
knjigovodska vrednost na
podlagi MRS 39

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, na podlagi MRS 39. V primeru
finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti,
znesek pred prilagoditvijo za morebitne popravke vred
nosti zaradi oslabitev. [glej: Finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.G(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4, poštena
vrednost

Poštena vrednost finančnih sredstev, opisanih v 39.E(a)
členu MSRP 4, tj. finančna sredstva s pogodbenimi pogoji,
ki na določene datume povzročijo denarne tokove, ki so
izključno plačila glavnice in obresti na neporavnani
znesek glavnice (tj. finančna sredstva, ki izpolnjujejo
pogoj iz 4.1.2.(b) in 4.1.2.A(b) člena MSRP 9), razen
vseh finančnih sredstev, ki izpolnjujejo opredelitev ‚v
posesti za trgovanje‘ iz MSRP 9, ali ki se upravljajo in
katerih donosnost se ocenjuje na podlagi poštene vred
nosti (B4.1.6. člen MSRP 9); [glej: Finančna sredstva]

razkritje:
MSRP 4, 39.E(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo
NotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4, ki nimajo
nizkega kreditnega tveganja,
knjigovodska vrednost na
podlagi MRS 39

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, opisanih v
39.E(a) členu MSRP 4, ki nimajo nizkega kreditnega
tveganja, na podlagi MRS 39. V primeru finančnih sred
stev, merjenih po odplačni vrednosti, znesek pred prila
goditvijo za morebitne popravke vrednosti zaradi oslabi
tev. [glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP
4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.G(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo
NotHaveLowCreditRiskFairVa
lue

X instant,
debit

Finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4, ki nimajo
nizkega kreditnega tveganja,
poštena vrednost

Poštena vrednost finančnih sredstev, opisanih v 39.E(a)
členu MSRP 4, ki nimajo nizkega kreditnega tveganja.
[glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP
4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.G(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020
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ragraph39EaOfIFRS4Carryin
gAmountApplyingIAS39
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančna sredstva, določena kot
merjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [abstract]

FinancialAssetsDesignatedA
sMeasuredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRisk

X instant,
debit

Finančna sredstva v posesti za
obvladovanje likvidnostnega
tveganja

Znesek finančnih sredstev v posesti za obvladovanje razkritje: MSRP 7, B11.E člen
likvidnostnega tveganja (npr. finančna sredstva, ki so
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 obvezno
sti]

ifrs-full

FinancialAssetsImpairedMem
ber

member

Oslabljena finančna sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so bila osla splošna praksa: MSRP 7, 37.
bljena. [glej: Finančna sredstva]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Finančna sredstva, posamično
ocenjena za kreditne izgube
[member]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so se posa razkritje:
mično ocenila za kreditne izgube. [glej: Finančna sredstva] MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair X instant,
ValueThroughOtherCompre
debit
hensiveIncome

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
se mora meriti po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, če sta izpolnjena oba naslednja
pogoja: (a) finančno sredstvo se poseduje v okviru poslov
nega modela, katerega cilj se dosega s prejemanjem
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]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa
[abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair member
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategoryMem
ber

Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
kategorija [member]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Finančna sredstva, kategorija
Kategorija merjenja finančnih sredstev neposredno po razkritje: MSRP 7, 42.I(b) člen
merjenja neposredno po začetku datumu začetka uporabe MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]
uporabe MSRP 9

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Finančna sredstva, kategorija
merjenja neposredno pred
začetkom uporabe MSRP 9

Kategorija merjenja finančnih sredstev na datum začetka razkritje: MSRP 7, 42.I(a) člen
uporabe MSRP 9, določena v skladu z MRS 39 ali v
skladu s prejšnjo različico MSRP 9 (če izbrani pristop
podjetja za uporabo MSRP 9 vključuje več kot en
datum začetka uporabe za različne zahteve). [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Finančna sredstva, razred
[member]

Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih sredstev.
Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi finančnih
sredstev‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPastDue member
NorImpairedMember

Finančna sredstva, ki niso
prekoračila zapadlosti v plačilo
in niso oslabljena [member]

Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki niso prekora splošna praksa: MSRP 7, 37.
čila zapadlosti v plačilo in niso oslabljena. Finančno sred člen – datum prenehanja
stvo je prekoračilo zapadlost v plačilo, kadar nasprotna veljavnosti 1.1.2021
stranka ne izvede plačila na pogodbeno določen datum.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanTho
seSpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4FairValue

Finančna sredstva, razen tistih,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP
4, poštena vrednost

Poštena vrednost finančnih sredstev, razen tistih, opisanih razkritje:
v 39.E(a) členu MSRP 4. [glej: Finančna sredstva, opisana MSRP 4, 39.E(b) člen – datum
v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen,
razkritje: MSRP 17, C32.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 4,
39.L(b) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9, razkritje:
MSRP 7, 6. člen, razkritje:
MSRP 7, 42.I člen

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

X instant,
debit

SL

ifrs-full
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ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNo
tImpairedMember

Finančna sredstva, ki so
Ta pripadnik pomeni finančna sredstva, ki so prekoračila
prekoračila zapadlost v plačilo,
zapadlost v plačilo, vendar niso oslabljena. Finančno sred
vendar niso oslabljena [member] stvo je prekoračilo zapadlost v plačilo, kadar nasprotna
stranka ne izvede plačila na pogodbeno določen datum.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsColla X instant,
teralForLiabilitiesOrContin
debit
gentLiabilities

Finančna sredstva, zastavljena
kot zavarovanje s premoženjem
za obveznosti ali pogojne
obveznosti

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]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesi X instant,
gnatedAtFairValueThroughPro debit
fitOrLossButNoLongerSoDesi
gnatedFirstApplicationOfIFRS9

Finančna sredstva, prej določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
vendar ne več tako določena,
začetek uporabe MSRP 9

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
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako dolo
čeno, ko podjetje začne uporabljati MSRP 9. [glej:
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

member

razkritje:
MSRP 7, 37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/373

Finančna sredstva izven področja Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, ki so razkritje: MSRP 7, B2.(b) člen
uporabe MSRP 7, razred
izven področja uporabe MSRP 7. [glej: Finančna sredstva]
[member]

Uradni list Evropske unije

FinancialAssetsOutsideScopeO member
fIFRS7Member

SL

ifrs-full

18.12.2020
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Vrsta elementa
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

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
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako dolo
čeno, ki so bila prerazvrščena zaradi zahtev MSRP 9, ko
podjetje začne uporabljati MSRP 9. [glej: Finančna sred
stva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesi X instant,
gnatedAtFairValueThroughPro debit
fitOrLossReclassifiedVoluntari
lyFirstApplicationOfIFRS9

Finančna sredstva, prej določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
prerazvrščena prostovoljno,
začetek uporabe MSRP 9

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
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako dolo
čeno, ki se jih je podjetje prostovoljno odločilo preraz
vrstiti, ko začne uporabljati MSRP 9. [glej: Finančna sred
stva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfAvailableforsaleFinancialAs debit
setsAtFairValue

Finančna sredstva, prerazvrščena
iz kategorije finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo, po
pošteni vrednosti

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so bila prerazvrš
čena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Finančna sredstva, po pošteni
vrednosti]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu X instant,
tOfAvailableforsaleFinancialAs debit
setsCarryingAmount

Finančna sredstva, prerazvrščena Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, ki so bila
iz kategorije finančnih sredstev, prerazvrščena iz kategorije razpoložljivih za prodajo. [glej:
razpoložljivih za prodajo,
Finančna sredstva]
knjigovodska vrednost

razkritje:
MSRP 7, 12.A(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAtFair
Value

Finančna sredstva, prerazvrščena
iz finančnih sredstev po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
po pošteni vrednosti

razkritje:
MSRP 7, 12.A(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
debit

Poštena vrednost finančnih sredstev, ki so bila prerazvrš
čena iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

18.12.2020

Finančna sredstva, prej določena
kot merjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
prerazvrščena zaradi zahtev
MSRP 9, začetek uporabe MSRP
9

Uradni list Evropske unije

FinancialAssetsPreviouslyDesi X instant,
gnatedAtFairValueThroughPro debit
fitOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstAppli
cationOfIFRS9

SL

ifrs-full
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razkritje:
MSRP 7, 12.A(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
debit

Finančna sredstva, prerazvrščena
iz finančnih sredstev po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
knjigovodska vrednost

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, ki so bila
prerazvrščena iz kategorije po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Finančna sredstva, pripoznana
na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za finančna sred primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
stva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: Finančna sred primer: MSRP 3, IE72. člen
stva; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndivi
duallyDeterminedToBeImpai
redFairValueOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
ments

X instant,
debit

Finančna sredstva, ki so
posamično določena za
oslabljena, poštena vrednost
zavarovanja s premoženjem v
posesti in drugih elementov za
izboljšanje kreditne kakovosti

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]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfAmendment
sToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensa
tionThatAreNoLongerSoDesi
gnated

X instant,
debit

Finančna sredstva, za katera je
bilo pred uporabo sprememb
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom
določeno, da se merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, za katera ni
več tako določeno

Znesek finančnih sredstev v izkazu finančnega položaja, razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(c)
za katera je bilo prej določeno, da se merijo po pošteni člen
vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več tako dolo
čeno, ko podjetje uporabi spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z negativnim nadomestilom. [glej:
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfIFRS17ThatA
reNoLongerSoDesignated

X instant,
debit

Finančna sredstva, za katera je
bilo pred uporabo MSRP 17
določeno, da se merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, vendar ni več
tako določeno

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev v izkazu finan razkritje: MSRP 17, C32.(c)
čnega položaja, za katera je bilo prej določeno, da so člen – začetek veljavnosti
merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida z 1.1.2021
uporabo 4.1.5. člena MSRP 9, vendar niso več tako dolo
čena po uporabi MSRP 17.

primer: MSRP 7, IG29.(c)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/375

FinancialAssetsReclassifiedOu
tOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossCar
ryingAmount
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Finančna sredstva, za katera se
uporablja izravnalni pristop

Znesek finančnih sredstev, za katera se uporablja izrav razkritje:
nalni pristop. [glej: Finančna sredstva]
MSRP 4, 39.L(b) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMember

member

Finančna sredstva, vrsta
[member]

Ta pripadnik pomeni združene vrste finančnih sredstev. razkritje: MSRP 7, B52. člen,
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Vrste finančnih razkritje: MSRP 7, B51. člen
sredstev‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionAxis

axis

Prenesena finančna sredstva, za
katera pripoznanje ni bilo v
celoti odpravljeno [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 42.D člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionMem
ber

member

Prenesena finančna sredstva, za
katera pripoznanje ni bilo v
celoti odpravljeno [member]

Ta pripadnik pomeni prenesena finančna sredstva, za razkritje: MSRP 7, 42.D člen
katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. Predstavlja
tudi standardno vrednost za os ‚Prenesena finančna sred
stva, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno‘, če
se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Finančna
sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContrac X instant,
tualCashFlowCharacteristicsHa debit
veBeenAssessedBasedOnFact
sAndCircumstancesAtInitialRe
cognitionWithoutTakingIn
toAccountExceptionForPrepay
mentFeatures

Finančna sredstva, katerih
značilnosti pogodbenih denarnih
tokov so se ocenile na podlagi
dejstev in okoliščin ob začetnem
pripoznanju, brez upoštevanja
izjeme za elemente predplačila

Znesek finančnih sredstev, katerih značilnosti pogodbenih razkritje: MSRP 7, 42.S člen
denarnih tokov so se ocenile na podlagi dejstev in okoli
ščin, ki so obstajale ob začetnem pripoznanju, brez
upoštevanja izjeme za elemente predplačila. [glej:
Finančna sredstva]

18.12.2020

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

SL

ifrs-full

L 429/376

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek finančnih sredstev, katerih značilnosti pogodbenih razkritje: MSRP 7, 42.R člen
denarnih tokov so se ocenile na podlagi dejstev in okoli
ščin, ki so obstajale ob začetnem pripoznanju, brez
upoštevanja zahtev, povezanih s spremembo časovne
vrednosti denarnega elementa. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContrac
X duration,
debit
tualCashFlowsModifiedDurin
gReportingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesAmortised
CostBeforeModification

Finančna sredstva s
pogodbenimi denarnimi tokovi,
spremenjenimi v poročevalskem
obdobju, popravek vrednosti za
izgubo merjen po pričakovanih
kreditnih izgubah v celotnem
obdobju trajanja, odplačna
vrednost pred spremembo

Odplačna vrednost pred spremembo finančnih sredstev, razkritje: MSRP 7, 35.J(a) člen
za katera so se pogodbeni denarni tokovi spremenili v
poročevalskem obdobju, popravek vrednosti za izgubo
za ta sredstva pa se je meril po znesku, enakem pričako
vanim kreditnim izgubam v celotnem obdobju trajanja.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

X duration,
FinancialAssetsWithContrac
credit
tualCashFlowsModifiedDurin
gReportingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesModifica
tionGainLoss

Finančna sredstva s
pogodbenimi denarnimi tokovi,
spremenjenimi v poročevalskem
obdobju, popravek vrednosti za
izgubo merjen po pričakovanih
kreditnih izgubah v celotnem
obdobju trajanja, dobiček
(izguba) iz naslova spremembe

Čisti dobiček (izguba) iz naslova spremembe finančnih razkritje: MSRP 7, 35.J(a) člen
sredstev, za katera so se pogodbeni denarni tokovi spre
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]
L 429/377

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 denarnega elementa

Uradni list Evropske unije

FinancialAssetsWhoseContrac X instant,
tualCashFlowCharacteristicsHa debit
veBeenAssessedBasedOnFact
sAndCircumstancesAtInitialRe
cognitionWithoutTakingIn
toAccountRequirementsRela
tedToModificationOfTimeVa
lueOfMoneyElement
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ifrs-full
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Bruto knjigovodsko vrednost za finančna sredstva, ki so razkritje: MSRP 7, 35.J(b) člen
se od začetnega pripoznanja, ko se je popravek vrednosti
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 priča
kovanim kreditnim izgubam v 12-mesečnem obdobju.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDu X instant,
ringReportingPeriodAndStill
debit
SubjectToEnforcementActivity
ContractualAmountOutstan
ding

Finančna sredstva, odpisana v
poročevalskem obdobju in še
vedno v postopku izvršbe,
neporavnani pogodbeni znesek

Neporavnani pogodbeni znesek za finančna sredstva, ki so razkritje: MSRP 7, 35.L člen
bila odpisana v poročevalskem obdobju in so še vedno v
postopku izvršbe. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

member

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
sprememb računovodske
usmeritve [member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek sprememb računo razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen
vodske usmeritve.

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO
fAccountingErrorsMember

member

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
popravkov napak iz preteklega
obdobja [member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek popravkov napak iz razkritje: MRS 8, 49.(b)(i) člen,
preteklega obdobja.
razkritje: MRS 8, 49.(c) člen

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRSsA
xis

axis

Finančni učinek prehoda s
prejšnjih GAAP na MSRP [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 1, 24. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

FinancialForecastOfCashFlows
ForCashgeneratingUnitMeasu
rementInputMember

member

Finančna napoved denarnih
pritokov (odtokov) za denar
ustvarjajočo enoto, vložek
merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni finančno napoved denarnih tokov primer: MSRP 13, B36.(e) člen
za denar ustvarjajočo enoto, uporabljeno kot vložek
merjenja.

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOr
LossForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Finančna napoved poslovnega
izida za denar ustvarjajočo
enoto, vložek merjenja
[member]

Ta pripadnik pomeni finančno napoved poslovnega izida primer: MSRP 13, B36.(e) člen
za denar ustvarjajočo enoto, uporabljeno kot vložek
merjenja.

18.12.2020

Finančna sredstva s
spremenjenimi 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
knjigovodska vrednost

Uradni list Evropske unije

X instant,
FinancialAssetsWithModified
ContractualCashFlowsWhile
debit
LossAllowanceMeasuredAtLife
timeExpectedCreditLosses
ForWhichLossAllowanceChan
gedDuringReportingPeriod
To12monthExpectedCreditLos
sesGrossCarryingAmount

SL

ifrs-full

L 429/378

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pogodbe o finančnem poroštvu
[member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe, ki od izdajatelja zahtevajo, razkritje: MSRP 7, B8.E člen,
da izvede določena plačila, s katerimi se imetniku povrne razkritje: MSRP 7, 35.M člen
izguba, nastala zaradi tega, ker določeni dolžnik ni pravo
časno izvedel plačila v skladu s prvotnimi ali spremenje
nimi pogoji dolžniškega instrumenta.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigina
tionMember

member

Finančni instrumenti s
poslabšano kreditno kakovostjo
po nakupu ali izdaji [member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, katerih razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(ii)
kreditna kakovost se je poslabšala po nakupu ali izdaji. člen, razkritje:
[glej: Finančni instrumenti s poslabšano kreditno kako MSRP 7, 35.M(b)(ii) člen
vostjo, razred [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Finančni instrumenti s
poslabšano kreditno kakovostjo,
razred [member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente s poslabšano razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
kreditno kakovostjo. [glej: Poslabšanje kreditne kakovosti razkritje: MSRP 7, 35.M člen
finančnih instrumentov [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsDesignate X instant
dAsHedgingInstrumentsAtFair
Value

Finančni instrumenti, določeni
kot instrumenti za varovanje
pred tveganjem, po pošteni
vrednosti

Poštena vrednost finančnih instrumentov, ki so določeni
kot instrumenti za varovanje pred tveganjem. Instrumenti
za varovanje pred tveganjem so za to določeni izpeljani
finančni instrumenti (samo za namene varovanja pred
valutnim tveganjem) ali za to določena neizpeljana
finančna sredstva ali neizpeljane finančne obveznosti,
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 instru
menti [member]; Izpeljana finančna sredstva; Izpeljane
finančne obveznosti; Finančni instrumenti, razred [mem
ber]; Finančna sredstva; Finančne obveznosti]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRiskAxis

Finančni instrumenti, merjeni po Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 24.G člen
pošteni vrednosti prek
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
poslovnega izida, ker se za
upravljanje kreditnega tveganja
uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument [axis]

axis

razkritje:
MSRP 7, 22.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/379

member

Uradni list Evropske unije

FinancialGuaranteeContract
sMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Finančni instrumenti, merjeni po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ker se za
upravljanje kreditnega tveganja
uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument [member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, merjene po razkritje: MSRP 7, 24.G člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ker se za upra
vljanje kreditnega tveganja uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument. Pomeni tudi standardno vrednost
za os ‚Finančni instrumenti, merjeni po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ker se za upravljanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni izpeljani finančni instrument‘,
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]; Kreditno tveganje [mem
ber]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsNotCredi
timpairedMember

member

Finančni instrumenti, ki nimajo
poslabšane kreditne kakovosti
[member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki nimajo razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
poslabšane kreditne kakovosti. [glej: Poslabšanje kreditne razkritje: MSRP 7, 35.M člen
kakovosti finančnih instrumentov [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

member

Finančni instrumenti, kupljeni ali Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki so bili razkritje: MSRP 7, 35.H(c) člen,
izdani s poslabšano kreditno
kupljeni ali izdani s poslabšano kreditno kakovostjo. [glej: razkritje: MSRP 7, 35.M(c) člen
kakovostjo [member]
Finančni instrumenti s poslabšano kreditno kakovostjo,
razred [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialAssets

X instant,
credit

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

Znesek finančnih instrumentov, ki so predmet izvršljivega primer: MSRP 7, IG40.D člen,
splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali primer: MSRP 7, 13.C(d)(i) člen
podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi
sredstvi. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

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

Znesek finančnih instrumentov, ki so predmet izvršljivega primer: MSRP 7, IG40.D člen,
splošnega dogovora o vzajemnem pobotanju ali primer: MSRP 7, 13.C(d)(i) člen
podobnega dogovora in ki niso bili pobotani s finančnimi
obveznostmi. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCouldNot
BeReliablyMeasuredAtTimeOf
Derecognition

X instant

Finančni instrumenti, katerih
poštene vrednosti predhodno ni
bilo mogoče zanesljivo izmeriti,
ob odpravi pripoznanja

Znesek finančnih instrumentov, katerih poštene vrednosti
predhodno ni bilo mogoče zanesljivo izmeriti in za katere
je bilo pripoznanje odpravljeno, ob odpravi pripoznanja.
[glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

razkritje:
MSRP 7, 30.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

FinancialInstrumentsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRi
skMember

SL

ifrs-full
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18.12.2020

Predpona

SL

ifrs-full

FinancialLiabilities

X instant,
credit

Finančne obveznosti

Uradni list Evropske unije

Znesek obveznosti, ki so: (a) pogodbena obveza: (i) izro razkritje: MSRP 7, 25. člen
čiti drugemu podjetju denar ali drugačno finančno sred
stvo, ali (ii) zamenjati z drugim podjetjem finančna sred
stva 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 spremenljivo število
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, ali (ii) izpeljan
instrument, ki se lahko ali se bo poravnal drugače kot z
zamenjavo določenega zneska denarja ali drugega finan
čnega 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 obstoječim 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 sred
stev 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 instrument, 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 instru
menti, razred [member]; Finančna sredstva; Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

L 429/381

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančne obveznosti, na katere
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
knjigovodska vrednost po
uporabi sprememb

Knjigovodska vrednost finančnih obveznosti, na katere razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(b)
vplivajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z člen
negativnim nadomestilom, po uporabi sprememb.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarryingA
mountImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

X instant,
credit

Finančne obveznosti, na katere
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
knjigovodska vrednost
neposredno pred uporabo
sprememb

Knjigovodska vrednost finančnih obveznosti, na katere razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(a)
vplivajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z člen
negativnim nadomestilom, neposredno pred uporabo
sprememb.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplyingA
mendments

text

Finančne obveznosti, na katere
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
kategorija merjenja po uporabi
sprememb

Kategorija merjenja finančnih obveznosti, na katere vpli razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(b)
vajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z nega člen
tivnim nadomestilom, po uporabi sprememb.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Finančne obveznosti, na katere
vplivajo spremembe MSRP 9 za
elemente predplačila z
negativnim nadomestilom,
kategorija merjenja neposredno
pred uporabo sprememb

Kategorija merjenja finančnih obveznosti, na katere vpli razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(a)
vajo spremembe MSRP 9 za elemente predplačila z nega člen
tivnim nadomestilom, neposredno pred uporabo spre
memb.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCost

X instant,
credit

Finančne obveznosti po odplačni Znesek finančnih obveznosti po odplačni vrednosti.
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]

razkritje: MSRP 7, 8.(g) člen,
razkritje:
MSRP 7, 8.(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarryingA
mountAfterApplyingAmend
ments

SL

ifrs-full
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Predpona
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Vrsta elementa
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančne obveznosti po odplačni Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(g) člen,
odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po odplačni razkritje:
vrednosti, kategorija [member]
vrednosti]
MSRP 7, 8.(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCostMember

member

Finančne obveznosti po odplačni Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti
vrednosti, razred [member]
po odplačni vrednosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Finančne obveznosti, po pošteni Poštena vrednost finančnih obveznosti. [glej: Po pošteni razkritje: MSRP 7, 25. člen
vrednosti
vrednosti [member]; Finančne obveznosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti, razred [member]

Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, razkritje: MSRP 7, B2.(a) člen
merjenih po pošteni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti;
Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Znesek finančnih obveznosti, ki izpolnjujejo enega od razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
naslednjih pogojev: (a) ustrezajo opredelitvi ‚v posesti za
trgovanje‘ (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 instru
menti) ali kadar to povzroči koristnejše informacije, ker
bodisi (a) odpravi ali bistveno zmanjša nedoslednost pri
merjenju ali pripoznavanju (včasih imenovano ‚računo
vodska neskladnost‘), ki bi sicer izhajala iz merjenja sred
stev ali obveznosti oziroma pripoznavanja z njimi pove
zanih dobičkov in izgub na različnih podlagah, ali (b) se
skupina finančnih obveznosti ali finančnih sredstev in
finančnih obveznosti upravlja, njena uspešnost pa vred
noti na podlagi poštene vrednosti v skladu z dokumenti
rano strategijo obvladovanja tveganj ali naložbeno strate
gijo, informacije o skupini pa se na navedeni podlagi
interno posredujejo ključnemu poslovodnemu osebju
podjetja (kakor je določeno v MRS 24). [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Ključno poslovodno osebje podjetja
ali obvladujočega podjetja [member]; Izpeljani finančni
instrumenti [member]; Finančna sredstva; Finančne obvez
nosti]

L 429/383
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FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCostCategoryMember

SL

ifrs-full
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FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAb
stract

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
[abstract]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossCate
goryMember

member

Finančne obveznosti po pošteni Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
vrednosti prek poslovnega izida, pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne
kategorija [member]
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
ki ustrezajo opredelitvi ‚v posesti
za trgovanje‘

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 predvsem za
namene prodaje ali ponovnega nakupa v bližnji prihod
nosti; (b) je ob začetnem pripoznanju del portfelja iden
tificiranih finančnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj
in za katere obstajajo dokazi o nedavnem dejanskem krat
koročnem pobiranju dobičkov; ali (c) je izpeljani instru
ment (razen izpeljanega finančnega instrumenta, ki je
pogodba o finančnem poroštvu ali določen in učinkovit
instrument za varovanje pred tveganjem). [glej: Finančne
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesi
gnatedAsUponInitialRecogni
tion

X instant,
credit

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
določene ob začetnem
pripoznanju ali pozneje

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 vrednosti
prek poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesi
gnatedUponInitialRecognition
CategoryMember

member

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
določene ob začetnem
pripoznanju ali pozneje,
kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni 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 pozne
je]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossThat
MeetDefinitionOfHeldForTra
dingCategoryMember

member

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
ki ustrezajo opredelitvi ‚v posesti
za trgovanje‘, kategorija
[member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih obveznosti po razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opre
delitvi v posesti za trgovanje. [glej: Finančne obveznosti
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo
opredelitvi ‚v posesti za trgovanje‘]

SL

ifrs-full
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Predpona

Uradni list Evropske unije
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
credit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

FinancialLiabilitiesCarryingA
X instant,
mountImmediatelyBeforeInitia credit
lApplicationOfIFRS9

Finančne obveznosti,
knjigovodska vrednost
neposredno pred začetkom
uporabe MSRP 9

Knjigovodska vrednost finančnih obveznosti na datum razkritje: MSRP 7, 42.I(a) člen
začetka uporabe MSRP 9, določena v skladu z MRS 39
ali v skladu s prejšnjo različico MSRP 9 (če izbrani pristop
podjetja za uporabo MSRP 9 vključuje več kot en datum
začetka uporabe za različne zahteve). [glej: Finančne
obveznosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

Finančne obveznosti, kategorija
[member]

Ta pripadnik pomeni združene kategorije finančnih razkritje: MSRP 7, 8. člen
obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Kate
gorije finančnih obveznosti‘, če se ne uporablja noben
drug pripadnik. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
text
mentCategoryImmediatelyAfte
rInitialApplicationOfIFRS9

Finančne obveznosti, kategorija Kategorija merjenja finančnih obveznosti neposredno po razkritje: MSRP 7, 42.I(b) člen
merjenja neposredno po začetku datumu začetka uporabe MSRP 9. [glej: Finančne obvez
uporabe MSRP 9
nosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreInitialApplicationOfIFRS9

text

Finančne obveznosti, kategorija
merjenja neposredno pred
začetkom uporabe MSRP 9

Kategorija merjenja finančnih obveznosti na datum razkritje: MSRP 7, 42.I(a) člen
začetka uporabe MSRP 9, določena v skladu z MRS 39
ali v skladu s prejšnjo različico MSRP 9 (če izbrani pristop
podjetja za uporabo MSRP 9 vključuje več kot en datum
začetka uporabe za različne zahteve). [glej: Finančne
obveznosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Finančne obveznosti, razred
[member]

Ta pripadnik pomeni združene razrede finančnih obvez razkritje: MSRP 9, 7.2.34. člen,
nosti. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi razkritje: MSRP 7, 6. člen,
finančnih obveznosti‘, če se ne uporablja noben drug razkritje: MSRP 7, 42.I člen
pripadnik. [glej: Finančne obveznosti]

member

L 429/385

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

FinancialLiabilitiesCarryingA
mountImmediatelyAfterInitia
lApplicationOfIFRS9

SL

Finančne obveznosti,
Knjigovodska vrednost finančnih obveznosti neposredno razkritje: MSRP 7, 42.I(b) člen
knjigovodska vrednost
po datumu začetka uporabe MSRP 9. [glej: Finančne
neposredno po začetku uporabe obveznosti]
MSRP 9

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančne obveznosti izven
področja uporabe MSRP 7,
razred [member]

Ta pripadnik pomeni razred finančnih obveznosti, ki so razkritje: MSRP 7, B2.(b) člen
izven področja uporabe MSRP 7. [glej: Finančne obvezno
sti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossButNoLon
gerSoDesignatedFirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
credit

Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
vendar ne več tako določene,
začetek uporabe MSRP 9

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
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]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclassi
fiedDueToRequirementsOfI
FRS9FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
prerazvrščene zaradi zahtev
MSRP 9, začetek uporabe
MSRP 9

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
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]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLossReclassi
fiedVoluntarilyFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
credit

Finančne obveznosti, prej
določene kot merjene po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
prerazvrščene prostovoljno,
začetek uporabe MSRP 9

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
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 poslovnega izida]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifie
dIntoEquity

X duration

Finančne obveznosti,
prerazvrščene v lastniški kapital

Znesek finančnih obveznosti, prerazvrščenih v lastniški razkritje: MRS 1, 80.A člen
kapital. [glej: Lastniški kapital; Finančne obveznosti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Finančne obveznosti, pripoznane Znesek, pripoznan na datum prevzema, za finančne primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
na datum prevzema
obveznosti, prevzete v poslovni združitvi. [glej: Finančne primer: MSRP 3, IE72. člen
obveznosti; poslovne združitve [member]]

18.12.2020
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FinancialLiabilitiesOutsideSco
peOfIFRS7Member

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Finančne obveznosti, za katere je
bilo pred uporabo sprememb
MSRP 9 za elemente predplačila
z negativnim nadomestilom
določeno, da se merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, za katere ni
več tako določeno

Znesek finančnih obveznosti v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 9, 7.2.34.(c)
žaja, za katere je bilo prej določeno, da se merijo po člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, vendar ni več
tako določeno, ko podjetje uporabi spremembe MSRP 9
za elemente predplačila z negativnim nadomestilom. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMem
ber

member

Finančne obveznosti, vrsta
[member]

Ta pripadnik pomeni združene vrste finančnih obveznosti. razkritje: MSRP 7, B52. člen,
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Vrste finančnih razkritje: MSRP 7, B51. člen
obveznosti‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Finančno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni tveganje potencialne bodoče spre
membe ene ali več od naslednjih spremenljivk: določene
obrestne mere, cene finančnega instrumenta, cene blaga,
deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, bonitetne ocene
ali kreditnega indeksa ali druge spremenljivke, če v
primeru nefinančne spremenljivke taka spremenljivka ni
omejena na eno od pogodbenih strank.

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Kratkoročni dokončani
proizvodi

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.
je v posesti za prodajo v rednem poslovanju. [glej: Zaloge] člen

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYear
Member

member

Pet let pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo pet let pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Fiksna obrestna mera [member]

Ta pripadnik pomeni fiksno obrestno mero. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 39.
člen
Tveganje spremembe obrestne mere [member]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Pogodbe s fiksno ceno
[member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe s fiksno ceno s kupci.

razkritje:
MSRP 17, 124. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

primer: MSRP 15, B89.(d) člen

L 429/387

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

FinancialLiabilitiesThatWere
DesignatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossBe
foreApplicationOfAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCompen
sationThatAreNoLongerSoDe
signated

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Pohištvo in vgrajena oprema

Vrednost pohištva in vgrajene opreme, ki se nepremičnine primer: MRS 16, 37.(g) člen
ne drži trajno, uporabljenih pri poslovanju podjetja.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Pohištvo in vgrajena oprema
[member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(g) člen
stev, ki predstavlja pohištvo in vgrajeno opremo, ki se
nepremičnine ne drži trajno. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Pavšalni plačni pokojninski
programi z določenimi zaslužki
[member]

Ta pripadnik pomeni pavšalne plačne pokojninske primer: MRS 19, 138.(b) člen
programe z določenimi zaslužki. [glej: Pokojninski
programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Variabilna obrestna mera
[member]

Ta pripadnik pomeni variabilno obrestno mero. [glej: splošna praksa: MSRP 7, 39.
Tveganje spremembe obrestne mere [member]]
člen

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Tuje države [member]

Ta pripadnik pomeni države izven domicilne države razkritje: MSRP 8, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 8, 33.(a) člen
podjetja. [glej: Domicilna država [member]]

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

ifrs-full

ForwardContractMember

ifrs-full

Devizni tečaji [abstract]
member

Nestandardizirana terminska
pogodba [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbo med strankama za prodajo splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ali nakup sredstva, ki je podlaga, na določen datum v člen
prihodnosti za vnaprej določeno poravnalno ceno.

FourYearsBeforeReportingYear member
Member

Štiri leta pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo štiri leta pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Prihodek iz provizije za uporabo Znesek prihodkov iz provizij za uporabo franšizne pravi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
franšizne pravice
ce.
člen

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franšize [member]

18.12.2020

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]
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FixturesAndFittings

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Odhodki za gorivo in energijo

Pojasnilo oznake

Sklic

FuelAndEnergyExpense

Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe goriva in energije. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAb
stract

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
debit

Odhodki za gorivo

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansAxis

axis

Ureditve financiranja programov Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 19, 138.(e) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
z določenimi zaslužki [axis]
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansMember

member

Ureditve financiranja programov Ta pripadnik pomeni vse programe z določenimi zaslužki, primer: MRS 19, 138.(e) člen
z določenimi zaslužki [member] če se razdružijo po ureditvah financiranja programov z
določenimi zaslužki. Predstavlja tudi standardno vrednost
za os ‚Ureditve financiranja programov z določenimi
zaslužki‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Standardizirana terminska
pogodba [member]

ifrs-full

GainLossArisingFromDereco
gnitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Dobiček (izguba), ki je posledica Dobiček (izguba), ki je posledica odprave pripoznanja razkritje: MRS 1, 82.(aa) člen
odprave pripoznanja finančnih
finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti. [glej:
sredstev, merjenih po odplačni
Finančna sredstva po odplačni vrednosti]
vrednosti

ifrs-full

GainLossArisingFromDereco
gnitionOfFinancialAssetsMea
suredAtAmortisedCostAbstract

ifrs-full

GainLossArisingFromDifferen
ceBetweenCarryingAmountOf
FinancialLiabilityExtinguishe
dAndConsiderationPaid

SL

ifrs-full
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Predpona

Odhodki za gorivo in energijo
[abstract]
Znesek odhodkov, ki izhajajo iz porabe goriva.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Uradni list Evropske unije

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
podlaga, na določen datum v prihodnosti za vnaprej dolo
čeno poravnalno ceno.

Dobiček (izguba), ki je posledica
odprave pripoznanja finančnih
sredstev, merjenih po odplačni
vrednosti [abstract]
Dobiček (izguba), ki je posledica
razlike med knjigovodsko
vrednostjo finančne obveznosti,
ki je prenehala, in plačanim
nadomestilom

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 [member]]

L 429/389

X duration,
credit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobiček (izguba) iz finančnih sredstev, za katera je bilo razkritje: MSRP 7, 42.G(a) člen
pripoznanje odpravljeno, pripoznan na datum prenosa
sredstev. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan X duration,
cialAssetsRepresentingGreate
credit
stTransferActivity

Dobiček (izguba) iz dejavnosti
prenosa v obdobju, ki
predstavlja največjo dejavnost
prenosa

Dobiček (izguba), pripoznan iz prenosa finančnih sredstev razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(ii)
v tistem delu poročevalskega obdobja, v katerem je pote člen
kala 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]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfCon
solidationOfSubsidiariesDue
ToChangeOfInvestmentEntity
Status

X duration,
credit

Dobiček (izguba) iz prenehanja
konsolidiranja odvisnih podjetij
zaradi spremembe statusa
naložbenega podjetja

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]]

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgedItemUsedAsBasis
ForRecognisingHedgeIneffecti
veness

X duration,
credit

Dobiček (izguba) zaradi
spremembe poštene vrednosti
pred tveganjem varovane
postavke, ki se uporablja kot
podlaga za pripoznanje
neučinkovitosti varovanja pred
tveganjem

Dobiček (izguba) iz spremembe poštene vrednosti pred razkritje: MSRP 7, 24.B(a)(iv)
tveganjem varovane postavke, ki se uporablja kot podlaga člen, razkritje:
za pripoznanje neučinkovitosti varovanja pred tveganjem. MSRP 7, 24.B(b)(i) člen
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.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgingInstrumentUse
dAsBasisForRecognisingHed
geIneffectiveness

X duration,
credit

Dobiček (izguba) zaradi
spremembe poštene vrednosti
instrumenta za varovanje pred
tveganjem, ki se uporablja kot
podlaga za pripoznanje
neučinkovitosti varovanja pred
tveganjem

Dobiček (izguba) iz spremembe poštene vrednosti instru razkritje: MSRP 7, 24.A(c) člen
menta za varovanje pred tveganjem, 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 tveganjem
večje ali manjše od sprememb pred tveganjem varovane
postavke.

18.12.2020

Dobiček (izguba) iz finančnih
sredstev, za katere je bilo
pripoznanje odpravljeno, na
datum prenosa
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GainLossOfDerecognisedFinan X duration,
cialAssetsAtDateOfTransfer
credit

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobiček (izguba) zaradi
sprememb učinka omejitve
čistega sredstva določenega
zaslužka na zgornjo mejo
sredstva, razen prihodkov od
obresti ali odhodkov za obresti,
čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(iv)
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki je posledica 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 določenega
zaslužka); Prihodki (odhodki) za obresti, čista obveznost
za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingReimbursemen
tRightsToAssetCeiling

X duration,
debit

Dobiček (izguba) zaradi
sprememb učinka omejitve
pravic do povračila na zgornjo
mejo sredstva, razen prihodkov
od obresti ali odhodkov za
obresti, pravice do povračila

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki je posledica razkritje: MRS 19, 141.(c)(iv)
dobička (izgube) zaradi sprememb učinka omejitve pravic člen
do povračila 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 določenega zaslužka); Prihodki od
obresti, pravice do povračila]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFi
nancialInstrumentAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

X duration,
credit

Dobiček (izguba) ob določitvi,
da se finančni instrument meri
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ker se za
upravljanje kreditnega tveganja
uporablja kreditni izpeljani
finančni instrument

Dobiček (izguba), pripoznan ob določitvi, da se finančni razkritje: MSRP 7, 24.G(b) člen
instrument ali njegov del meri po pošteni vrednosti prek
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 instru
menti, razred [member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

X duration,
credit

Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja

Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i)
pred tveganjem. Neučinkovitost varovanja pred tveganjem člen
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.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessAbstract

Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja
[abstract]

L 429/391

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingNetDefinedBenefi
tAssetToAssetCeiling

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja,
pripoznan v drugem
vseobsegajočem donosu

Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja, razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i)
pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: člen
Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Dobiček (izguba) iz naslova
neučinkovitosti varovanja,
pripoznan v poslovnem izidu

Dobiček (izguba) iz naslova neučinkovitosti varovanja, razkritje: MSRP 7, 24.C(a)(i)
pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Dobiček (izguba) iz člen, razkritje:
naslova neučinkovitosti varovanja]
MSRP 7, 24.C(b)(ii) člen

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Dobiček (izguba) iz ponovnega
merjenja, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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 obvez
nost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiabili
tyAssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementO
fReimbursementRightsAbstract

ifrs-full

GainLossRecognisedAsResul
tOfRemeasuringToFairValueE
quityInterestInAcquireeHeld
ByAcquirerBeforeBusiness
Combination

Dobiček (izguba) iz ponovnega
merjenja, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka) [abstract]

X duration,
debit

Dobiček (izguba) iz ponovnega
merjenja, pravice do povračila

Uradni list Evropske unije

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

SL

ifrs-full

L 429/392

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(c) člen
ponovnega merjenja pravic do povračila. [glej: Pravice do
povračila, po pošteni vrednosti]

Dobiček (izguba) iz ponovnega
merjenja, pravice do povračila
[abstract]

X duration,
credit

Dobiček (izguba), pripoznan zaradi ponovnega merjenja razkritje: MSRP 3, B64.(p)(ii)
na pošteno vrednost deleža v lastniškem kapitalu prevze člen
tega podjetja, ki ga ima prevzemnik pred poslovno zdru
žitvijo. [glej: poslovne združitve [member]]

18.12.2020

Dobiček (izguba), pripoznan
zaradi ponovnega merjenja na
pošteno vrednost deleža v
lastniškem kapitalu prevzetega
podjetja, ki ga ima prevzemnik
pred poslovno združitvijo

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 30.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X duration,
credit

Dobiček (izguba), pripoznan ob
odpravi pripoznanja za finančne
instrumente, katerih poštene
vrednosti predhodno ni bilo
mogoče zanesljivo izmeriti

Dobiček (izguba), pripoznan ob odpravi pripoznanja za
finančne instrumente, katerih poštene vrednosti pred
hodno ni bilo mogoče zanesljivo izmeriti. [glej: Finančni
instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasu
rementToFairValueLessCo
stsToSellOrOnDisposalOfAs
setsOrDisposalGroupsConsti
tutingDiscontinuedOperation

X duration,
credit

Dobiček (izguba), pripoznan iz
merjenja poštene vrednosti,
zmanjšane za stroške prodaje, ali
ob odtujitvi sredstev oz. skupin
za odtujitev, ki sestavljajo
ustavljeno poslovanje

Dobiček (izguba), pripoznan iz merjenja poštene vredno razkritje: MSRP 5, 33.(b)(iii)
sti, zmanjšane za stroške prodaje, ali ob odtujitvi sredstev člen
oz. skupin za odtujitev, ki sestavljajo ustavljeno poslova
nje. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdenti
fiableAssetsAcquiredOrLiabili
tiesAssumedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

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

Dobiček (izguba), ki: (a) se nanaša na pridobljena oprede razkritje: MSRP 3, B67.(e) člen
ljiva sredstva ali prevzete obveznosti v poslovni združitvi,
in (b) je takšnega obsega, narave ali učinka, da je razkritje
koristno za razumevanje računovodskih izkazov združe
nega podjetja. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWritte
nOff

X duration,
credit

Dobiček iz naslova izterjave
predhodno odpisanih posojil in
predujmov

Dobiček iz naslova izterjave predhodno odpisanih posojil splošna praksa: MRS 1, 85.
člen
in predujmov.

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPurc
haseTransaction

X duration,
credit

Dobiček, pripoznan v transakciji Znesek kakršnega koli dobička, pripoznanega v poslovni razkritje: MSRP 3, B64.(n)(i)
izpogajanega nakupa
združitvi, v kateri čisti znesek pridobljenih opredeljivih člen
sredstev in prevzetih obveznosti presega vsoto prenese
nega nadomestila, neobvladujočega deleža v prevzetem
podjetju in pošteno vrednost prejšnjega prevzemnikovega
deleža v lastniškem kapitalu prevzetega podjetja. [glej:
poslovne združitve [member]]

L 429/393

GainLossRecognisedOnFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeRelia
blyMeasured

Uradni list Evropske unije

ifrs-full
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički, ki so posledica odprave Dobiček, pripoznan v izkazu vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 20.A člen
pripoznanja finančnih sredstev, izhaja iz odprave pripoznanja finančnih sredstev, merjenih
merjenih po odplačni vrednosti po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po
odplačni vrednosti]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffe
renceBetweenPreviousCarryin
gAmountAndFairValueOfFi
nancialAssetsReclassifiedA
sMeasuredAtFairValue

X duration,
credit

Dobički (izgube), ki izhajajo iz
razlike med prejšnjo odplačno
vrednostjo in pošteno vrednostjo
finančnih sredstev,
prerazvrščenih iz kategorije
merjenja po odplačni vrednosti v
kategorijo merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Dobički (izgube), ki izhajajo iz razlike med prejšnjo razkritje: MRS 1, 82.(ca) člen
odplačno vrednostjo in pošteno vrednostjo finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz kategorije merjenja po odplačni
vrednosti v kategorijo merjenja po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Finančna sredstva po odplačni vrednosti]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSa
leAndLeasebackTransactions

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz transakcij
prodaje s povratnim najemom

Dobički (izgube) iz transakcij prodaje s povratnim naje razkritje: MSRP 16, 53.(i) člen
mom.

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Dobički (izgube) iz naslova
poravnav, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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 zaposlen
cev, ki je določeno z določbami programa in vključeno v
aktuarske predpostavke. [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]; Aktuarske predpostavke [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, razpoložljivih za razkritje: MSRP 7, 20.(a)(ii)
prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo] člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

GainsArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

SL

ifrs-full

L 429/394

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz varovanja
denarnih tokov pred tveganjem,
pred obdavčitvijo

Dobički (izgube) iz varovanja denarnih tokov pred tvega
njem, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo. [glej: Varovanja denarnih tokov pred tvega
njem [member]]

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 7, 23.(c)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHed
gesNetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz varovanja
denarnih tokov pred tveganjem,
čisti znesek po odštetju davka

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]]

razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(i)
člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
člen, razkritje: MSRP 7, 23.(c)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueEstimatesOfBiologicalAs
setsForCurrentPeriod

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vrednosti,
zmanjšane za stroške prodaje,
bioloških sredstev v tekočem
obdobju

Dobički (izgube), ki se pojavijo v tekočem obdobju zaradi razkritje: MRS 41, 40. člen
spremembe poštene vrednosti, zmanjšanje za stroške
prodaje, bioloških sredstev. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivatives

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vrednosti
izpeljanih finančnih
instrumentov

Dobički (izgube), nastali zaradi spremembe poštene vred splošna praksa: MRS 1, 85.
nosti izpeljanih finančnih instrumentov, pripoznani v člen
poslovnem izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsBeforeTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, pred
obdavčitvijo

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti v bazičnih razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsNetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, čisti znesek
po odštetju davka

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti v bazičnih razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek po odštetju
davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

Uradni list Evropske unije

GainsLossesOnCashFlowHed
gesBeforeTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Dobički (izgube) zaradi
spremembe poštene vrednosti
izpeljanih finančnih
instrumentov [abstract]

L 429/395

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti terminskih
elementov nestandardiziranih
terminskih pogodb, pred
obdavčitvijo

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti terminskih razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
elementov nestandardiziranih terminskih pogodb, pripo
znani v drugem vseobsegajočem donosu, pred obdavčit
vijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForwardElementsOfFor
wardContractsNetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe vrednosti terminskih
elementov nestandardiziranih
terminskih pogodb, čisti znesek
po odštetju davka

Dobički (izgube) zaradi spremembe vrednosti terminskih razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
elementov nestandardiziranih terminskih pogodb, pripo
znani v drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek po
odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptionsBe
foreTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe časovne vrednosti
opcij, pred obdavčitvijo

Dobički (izgube) zaradi spremembe časovne vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
opcij, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptionsNe
tOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
spremembe časovne vrednosti
opcij, čisti znesek po odštetju
davka

Dobički (izgube) zaradi spremembe časovne vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
opcij, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu,
čisti znesek po odštetju davka. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz odtujitev
naložbenih nepremičnin

Dobički (izgube) iz odtujitev naložbenih nepremičnin. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertyCarriedAtCo
stOrInAccordanceWithI
FRS16WithinFairValueModel

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz odtujitev
naložbenih nepremičnin,
izkazanih po nabavni vrednosti
ali v skladu z MSRP 16 v okviru
modela poštene vrednosti

Dobički (izgube) iz odtujitev naložbenih nepremičnin, razkritje: MRS 40, 78.(d)(iii)
izkazanih po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 16 člen
v okviru modela poštene vrednosti. [glej: Po nabavni vred
nosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela poštene
vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestments

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz odtujitev
naložb

Dobički (izgube) iz odtujitev naložb.

Uradni list Evropske unije

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForwardElementsOfFor
wardContractsBeforeTax

SL

ifrs-full

L 429/396

Predpona

Dobički (izgube) iz odtujitve
naložbenih nepremičnin
[abstract]

18.12.2020

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen
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Pojasnilo oznake
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18.12.2020

Predpona

Dobički (izgube) iz odtujitev
naložb [abstract]

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOt
herNoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro X duration,
credit
pertyPlantAndEquipment

Dobički (izgube) iz odtujitve
Dobički (izgube) iz odtujitve opredmetenih osnovnih sred razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
opredmetenih osnovnih sredstev stev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentAb
stract

Dobički (izgube) iz odtujitve
opredmetenih osnovnih sredstev
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationBeforeTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik pri prevedbi, pred
obdavčitvijo

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik pri prevedbi računovod razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
skih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik pri prevedbi, čisti znesek
po odštetju davka

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik pri prevedbi računovod razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
skih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu, čisti znesek po odštetju davka.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationRecogni
sedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Dobiček (izguba) iz tečajnih
razlik

Znesek tečajnih razlik, pripoznanih v poslovnem izidu, ki
izhajajo iz transakcij v tujih valutah, brez tistih, ki izhajajo
iz finančnih instrumentov, izmerjenih po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida v skladu z MSRP 9. [glej:
Po pošteni vrednosti [member]; Finančni instrumenti,
razred [member]]

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz odtujitev
nekratkoročnih sredstev

Dobički (izgube) iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Nekratkoročna sredstva]
člen

SL

ifrs-full

Dobički (izgube) iz odtujitev
nekratkoročnih sredstev
[abstract]
X duration,
credit

Dobički (izgube) iz odtujitev
drugih nekratkoročnih sredstev

Dobički (izgube) iz odtujitev drugih nekratkoročnih sred razkritje: MRS 1, 98. člen
stev. [glej: Druga nekratkoročna sredstva]
Uradni list Evropske unije
L 429/397

razkritje: MRS 21, 52.(a) člen,
primer: MRS 7 A Izkaz
denarnih tokov za podjetje, ki
ni finančna institucija

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

X duration

Dobički (izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, ki jo je
mogoče pripisati fizičnim
spremembam, biološka sredstva

Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene primer: MRS 41, 51. člen,
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred primer: MRS 41, primer 1
stev zaradi fizičnih sprememb. [glej: Biološka sredstva]
XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPriceC
hangesBiologicalAssets

X duration

Dobički (izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, ki jo je
mogoče pripisati spremembam
cene, biološka sredstva

Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene primer: MRS 41, 51. člen,
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred primer: MRS 41, primer 1
stev zaradi sprememb cen na trgu. [glej: Biološka sredstva] XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssets

X duration

Dobički (izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, biološka
sredstva

Dobički (izgube), ki so posledica spremembe poštene razkritje: MRS 41, 50.(a) člen
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, bioloških sred
stev zaradi fizičnih sprememb in sprememb cen na trgu.
[glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentInvestmentProperty

X duration

Dobički (izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, naložbene
nepremičnine

Dobički (izgube) iz sprememb poštene vrednosti nalož razkritje: MRS 40, 76.(d) člen
benih nepremičnin. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtAmortisedCost

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev po odplačni vrednosti

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(vi)
odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni člen
vrednosti]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida
in so razvrščena kot v posesti za
trgovanje

Dobički (izgube) iz 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; Dobički (izgube) iz finančnih sred
stev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

SL

ifrs-full
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Predpona
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razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

Dobički (izgube) iz prilagoditve
poštene vrednosti, biološka
sredstva [abstract]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določenih
ob začetnem pripoznanju ali
pozneje

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 sred
stva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, določena
ob začetnem pripoznanju ali pozneje; Dobički (izgube) iz
finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki se
obvezno merijo po pošteni
vrednosti

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v
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]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
BeforeTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, merjenih po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, pred
obdavčitvijo

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, razkritje: MSRP 7, 20.(a)(viii)
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, pred člen
obdavčitvijo. [glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa; Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
NetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, merjenih po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, čisti
znesek po odštetju davka

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, čisti znesek
po odštetju davka. [glej: Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfAvailable
forsaleFinancialAssetsRecogni
sedInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo,
pripoznani v poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije razpoložljivih za prodajo, pripoznani v
poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/399

X duration,
credit
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GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitial
Recognition

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
credit

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube) iz finančnih
sredstev, prerazvrščenih iz
finančnih sredstev po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
pripoznani v poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz finančnih sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
pripoznani v poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sReclassifiedOutOfFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfi
tOrLossRecognisedInProfitOr
Loss

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po odplačni
vrednosti

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 20.(a)(v)
odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po odplačni člen
vrednosti]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida. [glej: Finančne obveznosti po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeldFor
Trading

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti, ki se merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida in so
razvrščene kot v posesti za
trgovanje

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 poslov
nega izida]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedAsUponIni
tialRecognition

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določenih
ob začetnem pripoznanju ali
pozneje

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida, ki 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; Dobički
(izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAt
tributableToHedgedRisk

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz pred
tveganjem varovane postavke, ki
jih je mogoče pripisati
varovanemu tveganju, varovanja
poštene vrednosti pred
tveganjem

Dobički (izgube) iz pred tveganjem varovanih postavk pri razkritje: MSRP 7, 24.(a)(ii)
varovanjih poštene vrednosti pred tveganjem, ki jih je člen – datum prenehanja
mogoče pripisati varovanemu tveganju. [glej: Varovanja veljavnosti 1.1.2021
poštene vrednosti pred tveganjem [member]]

SL

Označba

L 429/400

Predpona

Dobički (izgube) iz finančnih
instrumentov [abstract]

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube) iz varovanja čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi vseobsega
joči donos]

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a)
člen

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn X duration,
vestmentsInForeignOperations credit
NetOfTax

Dobički (izgube) iz varovanja
čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, čisti
znesek po odštetju davka

Dobički (izgube) iz varovanja čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, pripoznani v drugem vseobsega
jočem donosu, čisti znesek po odštetju davka. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a)
člen, razkritje:
MSRP 7, 24.C(b)(i) člen,
razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen

ifrs-full

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz instrumenta
za varovanje pred tveganjem,
varovanje poštene vrednosti
pred tveganjem

Dobički (izgube) iz instrumentov za varovanje pred tvega
njem pri varovanju poštene vrednosti pred tveganjem.
[glej: Varovanja poštene vrednosti pred tveganjem [mem
ber]]

razkritje:
MSRP 7, 24.(a)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
naložb v posesti do zapadlosti

Dobički (izgube) iz finančnih naložb v posesti do zapad razkritje: MSRP 7, 20.(a)(iii)
losti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlosti]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfCashFlowHedgesRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz
neučinkovitosti varovanja
denarnih tokov pred tveganjem,
pripoznani v poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz neučinkovitega dela varovanja
denarnih tokov pred tveganjem, pripoznani v poslovnem
izidu. [glej: Varovanja denarnih tokov pred tveganjem
[member]]

razkritje:
MSRP 7, 24.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestment
sInForeignOperations

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz
neučinkovitosti varovanja čistih
finančnih naložb v poslovne
enote v tujini, pripoznani v
poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz neučinkovitega dela varovanja čistih
finančnih naložb v poslovne enote v tujini, pripoznani v
poslovnem izidu. [glej: Varovanja čistih finančnih naložb
v poslovne enote v tujini pred tveganji [member]]

razkritje:
MSRP 7, 24.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni
tionOfBiologicalAssetsForCur
rentPeriod

X duration,
credit

Dobički (izgube) zaradi
začetnega pripoznanja bioloških
sredstev in kmetijskih pridelkov
v tekočem obdobju

Agregatni dobiček (izguba), ki se pojavi v tekočem razkritje: MRS 41, 40. člen
obdobju zaradi začetnega pripoznanja bioloških sredstev
in kmetijskih pridelkov. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz poravnav
pravd

Dobički (izgube) iz poravnav v pravdah.

razkritje: MRS 1, 98.(f) člen
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Dobički (izgube) iz varovanja
čistih finančnih naložb v
poslovne enote v tujini, pred
obdavčitvijo
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GainsLossesOnHedgesOfNetIn X duration,
vestmentsInForeignOperations credit
BeforeTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

Dobički (izgube) iz poravnav
pravd [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRecei X duration,
credit
vables

Dobički (izgube) iz posojil in
terjatev

Dobički (izgube) iz posojil in terjatev. [glej: Posojila in razkritje: MSRP 7, 20.(a)(iv)
terjatve]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetary
Position

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz čistega
denarnega položaja

Dobički (izgube), ki predstavljajo razliko, ki nastane pri razkritje: MRS 29, 9. člen
preračunu nedenarnih sredstev, lastniškega kapitala in
postavk v izkazu vseobsegajočega donosa ter prilagoditvi
sredstev in obveznosti, vezanih na indeks, pri hiperinfla
cijskem poročanju.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz čistega
gibanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanega
s postavkami, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid,
pred obdavčitvijo

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]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz čistega
gibanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanega
s postavkami, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid,
čisti znesek po odštetju davka

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]

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringA
vailableforsaleFinancialAssets
BeforeTax

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz ponovnega
merjenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo, pred
obdavčitvijo

Dobički (izgube) iz ponovnega merjenja finančnih sred
stev, razpoložljivih za prodajo, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo. [glej: Finančna
sredstva, razpoložljiva za prodajo]

SL

ifrs-full

L 429/402

Predpona
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razkritje: MRS 1, 91.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(ii) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 1, 91.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(ii) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

Ime elementa/vloga URI

18.12.2020

Predpona

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz ponovnega
merjenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo, čisti
znesek po odštetju davka

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]

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIn
creaseInFairValueLessCostsTo
SellNotInExcessOfRecognised
CumulativeImpairmentLoss

X duration,
credit

Dobički oziroma izgube iz
naknadnega povečanja poštene
vrednosti, zmanjšane za stroške
prodaje, ki ne presega
pripoznane nabrane izgube
zaradi oslabitve, oziroma
delnega odpisa do poštene
vrednosti, zmanjšane za stroške
prodaje

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.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
X duration
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementAssets

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
brez tečajnih razlik, merjenje
poštene vrednosti, sredstva

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, brez MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
tečajnih razlik. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
X duration
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
brez tečajnih razlik, merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v drugem MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
vseobsegajočem donosu, brez tečajnih razlik. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementLiabilities

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
brez tečajnih razlik, merjenje
poštene vrednosti, obveznosti

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno splošna praksa:
sti, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, brez MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
tečajnih razlik. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementAssets

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
s tečajnimi razlikami, merjenje
poštene vrednosti, sredstva

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, s tečajnimi člen
razlikami. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

X duration

L 429/403

GainsLossesOnRemeasuringA
vailableforsaleFinancialAssets
NetOfTax

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
sredstva [abstract]

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementAssetsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFair
ValueMeasurementLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeO
nExchangeDifferencesFairVa
lueMeasurementAssets

X duration

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
sredstva

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v drugem splošna praksa:
vseobsegajočem donosu, iz merjenja poštene vrednosti MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeO
nExchangeDifferencesFairVa
lueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v drugem splošna praksa:
vseobsegajočem donosu, iz merjenja poštene vrednosti MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

X duration

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
s tečajnimi razlikami, merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

SL

ifrs-full

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v drugem člen
vseobsegajočem donosu, s tečajnimi razlikami. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu
s tečajnimi razlikami, merjenje
poštene vrednosti, obveznosti

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno razkritje: MSRP 13, 93.(e)(ii)
sti, pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, s tečaj člen
nimi razlikami. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
Drugi vseobsegajoči donos]

Uradni list Evropske unije

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja [abstract]
X duration

L 429/404

Predpona

Dobički (izgube), pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
obveznosti [abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu,
merjenje poštene vrednosti,
obveznosti

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v drugem splošna praksa:
vseobsegajočem donosu, iz merjenja poštene vrednosti MSRP 13, 93.(e)(ii) člen
obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeOn
FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesi
gnatedUponInitialRecognitio
nOrSubsequently

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določenih
ob začetnem pripoznanju ali
pozneje, pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu.

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida, ki so bile kot take določene
ob začetnem pripoznanju ali pozneje, pripoznani v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Dobički (izgube)
iz finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida, določenih ob začetnem pripoznanju ali pozne
je]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForAssetsHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

X duration,
credit

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, ki jih je
mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov ali izgub
za sredstva v posesti na koncu
obdobja, merjenje po pošteni
vrednosti

Dobički (izgube), pripoznani v poslovnem izidu, za sred razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
stva, merjena po pošteni vrednosti, ki jih je mogoče pripi
sati spremembi nerealiziranih dobičkov ali izgub v zvezi s
tistimi sredstvi, ki so v posesti na koncu poročevalskega
obdobja. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForEntitysOwnEquityInstru
mentsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

X duration,
credit

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, ki jih je
mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov ali izgub
za lastne kapitalske instrumente
podjetja v posesti na koncu
obdobja, merjenje po pošteni
vrednosti

Dobički (izgube), pripoznani v poslovnem izidu, za lastne razkritje: MSRP 13, 93.(f) člen
kapitalske instrumente podjetja, merjena po pošteni vred
nosti, ki jih je mogoče pripisati spremembi nerealiziranih
dobičkov ali izgub v zvezi s tistimi instrumenti, ki so v
posesti na koncu poročevalskega obdobja. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForLiabilitiesHeldAtEndOfPe
riodFairValueMeasurement

X duration,
credit

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, ki jih je
mogoče pripisati spremembi
nerealiziranih dobičkov ali izgub
za obveznosti v posesti na
koncu obdobja, merjenje po
pošteni vrednosti

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 vrednosti
[member]]

L 429/405

X duration

Uradni list Evropske unije

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeO
nExchangeDifferencesFairVa
lueMeasurementLiabilities

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu brez tečajnih
razlik, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznani v poslovnem izidu, brez tečajnih razlik. [glej: MSRP 13, 93.(e)(i) člen
Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu brez tečajnih
razlik, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v MSRP 13, 93.(e)(i) člen
poslovnem izidu, brez tečajnih razlik. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasurement
Liabilities

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu brez tečajnih
razlik, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno splošna praksa:
sti, pripoznani v poslovnem izidu, brez tečajnih razlik. MSRP 13, 93.(e)(i) člen
[glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssets

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu s tečajnimi
razlikami, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti sredstev, razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
pripoznani v poslovnem izidu, s tečajnimi razlikami. [glej: člen
Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Uradni list Evropske unije

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasuremen
tAssets

SL

ifrs-full

L 429/406

Predpona

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, merjenje
poštene vrednosti, sredstva
[abstract]

X duration

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznani v člen
poslovnem izidu, s tečajnimi razlikami. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]]

18.12.2020

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu s tečajnimi
razlikami, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstrument
sAbstract

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, merjenje
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossFairValueMeasurement
Liabilities

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu s tečajnimi
razlikami, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

Dobički (izgube), pripoznani v
poslovnem izidu, merjenje
poštene vrednosti, obveznosti
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration,
credit

Dobički (izgube), pripoznane v
poslovnem izidu ob nakupu
pozavarovanja

Dobički (izgube) pripoznane v poslovnem izidu ob razkritje:
nakupu pozavarovanja s strani podjetja.
MSRP 4, 37.(b)(i) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferen
cesFairValueMeasurementAs
sets

X duration

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v poslovnem
izidu, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v splošna praksa: MSRP 13,
poslovnem izidu, iz merjenja poštene vrednosti sredstev. 93.(e)(i) člen
[glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferen
cesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v poslovnem
izidu, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v splošna praksa: MSRP 13,
poslovnem izidu, iz merjenja poštene vrednosti lastnih 93.(e)(i) člen
kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Po pošteni vred
nosti [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi X duration
tOrLossOnExchangeDifferen
cesFairValueMeasurementLiabi
lities

Dobički (izgube) iz tečajnih
razlik, pripoznani v poslovnem
izidu, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Dobički (izgube) iz tečajnih razlik, pripoznani v splošna praksa: MSRP 13,
poslovnem izidu, iz merjenja poštene vrednosti obvezno 93.(e)(i) člen
sti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Dobički (izgube) iz merjenja poštene vrednosti obvezno razkritje: MSRP 13, 93.(e)(i)
sti, pripoznani v poslovnem izidu, s tečajnimi razlikami. člen
[glej: Po pošteni vrednosti [member]]

Uradni list Evropske unije
L 429/407

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, določenih
ob začetnem pripoznanju ali
pozneje, pripoznani v
poslovnem izidu

Dobički (izgube) iz finančnih obveznosti po pošteni vred razkritje: MSRP 7, 20.(a)(i) člen
nosti prek poslovnega izida, ki so bile kot take določene
ob začetnem pripoznanju ali pozneje, pripoznani v
poslovnem izidu. [glej: Dobički (izgube) iz finančnih
obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
določenih ob začetnem pripoznanju ali pozneje]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Dobički (izgube), pripoznani ob
izgubi obvladovanja odvisnega
podjetja

Dobički (izgube), pripoznani v povezavi z izgubo obvla razkritje: MSRP 12, 19. člen
dovanja odvisnega podjetja, ki jih je mogoče pripisati
nekdanjemu obvladujočemu deležu.

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
credit

Dobički zaradi spremembe
poštene vrednosti izpeljanih
finančnih instrumentov

Dobički, nastali zaradi sprememb poštene vrednosti izpe splošna praksa: MRS 1, 85.
ljanih finančnih instrumentov, pripoznani v poslovnem člen
izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
credit

Dobički iz odtujitev naložbenih
nepremičnin

Dobički iz odtujitev naložbenih nepremičnin. [glej: Nalož splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bene nepremičnine]
člen

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Dobički iz odtujitev naložb

Dobički iz odtujitve naložb.

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
credit

Dobički iz odtujitev
nekratkoročnih sredstev

Dobički iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. [glej: Nekrat splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročna sredstva]
člen

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Dobički iz odtujitve
Dobički iz odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev. razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
opredmetenih osnovnih sredstev [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Dobički iz poravnav pravd

Dobički iz poravnav v pravdah.

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Licence za igre na srečo
[member]

Ta pripadnik pomeni licence, povezane z igrami na srečo. splošna praksa: MRS 38, 119.
[glej: Licence [member]]
člen

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Distribucija plina [member]

Ta pripadnik pomeni dejavnost podjetja, povezano z primer: MSRP 14, IE2. člen,
primer: MSRP 14, 33. člen
distribucijo plina.

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen

Uradni list Evropske unije

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognitionOrSubsequently

SL

ifrs-full

L 429/408
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razkritje: MRS 1, 98.(f) člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X duration,
debit

Splošni in administrativni stroški Znesek stroškov, povezanih s splošnimi in administrativ splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nimi dejavnostmi podjetja.
člen

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Geografska območja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 19, 138.(a) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami primer: MSRP 15, B89.(b) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 17, 96.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 8, 33. člen

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Geografska območja [member]

Ta pripadnik pomeni združena geografska območja. Pred primer: MRS 19, 138.(a) člen,
stavlja tudi standardno vrednost za os ‚Geografska območ primer: MSRP 15, B89.(b) člen,
ja‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
primer: MSRP 17, 96.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 8, 33. člen

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dAtPointInTimeMember

member

Blago in storitve, prenesene v
danem trenutku [member]

Ta pripadnik pomeni blago in storitve, prenesene na primer: MSRP 15, B89.(f) člen
kupce v danem trenutku. [glej: Izvršitvene obveze, izpol
njene v danem trenutku [member]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredO
verTimeMember

member

Blago in storitve, prenesene
postopno [member]

Ta pripadnik pomeni blago in storitve, postopno prene primer: MSRP 15, B89.(f) člen
sene na kupce. [glej: Izvršitvene obveze, ki se izpolnijo
postopoma [member]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsu
mersMember

member

Blago, ki se proda neposredno
kupcem [member]

Ta pripadnik pomeni blago, ki se proda neposredno primer: MSRP 15, B89.(g) člen
kupcem.

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermedia
riesMember

member

Blago, ki se proda prek
posrednikov [member]

Ta pripadnik pomeni blago, ki se proda prek posrednikov. primer: MSRP 15, B89.(g) člen

ifrs-full

Goodwill

X instant,
debit

Dobro ime

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]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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MRS 1, 54.(c) člen,
MRS 36, 134.(a) člen,
MRS 36, 135.(a) člen,
MSRP 3, B67.(d) člen

Uradni list Evropske unije

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
GoodwillDerecognisedWit
houtHavingPreviouslyBeenInc credit
ludedInDisposalGroupClassifie
dAsHeldForSale

Dobro ime, za katerega je bilo
pripoznanje odpravljeno, ne da
bi bilo prej vključeno v skupino
za odtujitev, razvrščeno kot v
posesti za prodajo

Vrednost dobrega imena, za katerega je bilo pripoznanje razkritje: MSRP 3, B67.(d)(iv)
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]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductible
ForTaxPurposes

X instant,
debit

Dobro ime, za katerega se
pričakuje, da bo odšteto za
davčne namene

Vrednost dobrega imena v poslovni združitvi, za katerega razkritje: MSRP 3, B64.(k) člen
se pričakuje, da bo za davčne namene odšteto. [glej:
Dobro ime; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Dobro ime [member]

Ta pripadnik pomeni dobro ime. [glej: Dobro ime]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Dobro ime, pripoznano na
datum prevzema

Znesek za dobro ime, pripoznan na datum prevzema v primer: MSRP 3, B64. člen,
poslovni združitvi. [glej: Dobro ime; poslovne združitve primer: MSRP 3, IE72. člen
[member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMem
ber

member

Državni kupci [member]

Ta pripadnik pomeni državne kupce. [glej: Država [mem primer: MSRP 15, B89.(c) člen
ber]]

ifrs-full

GovernmentDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Državni dolžniški instrumenti v
posesti

Znesek dolžniških instrumentov v posesti podjetja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
je izdala država. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti; člen
Država [member]]

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Državne podpore

Znesek državne pomoči v obliki prenosov sredstev na splošna praksa: MRS 1, 55.
podjetje v zameno za upoštevanje nekaterih okoliščin v člen
preteklosti ali v prihodnosti, ki se nanašajo na poslovanje
podjetja, pripoznan kot odloženi prihodek. Mednje se ne
uvrščajo tiste oblike državne pomoči, katerih vrednosti 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 [mem
ber]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Država [member]

Ta pripadnik pomeni vlado, vladne agencije in podobne razkritje: MSRP 8, 34. člen
organe na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

SL

ifrs-full

L 429/410
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primer: MRS 36, 127. člen
Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Bruto znesek, ki izhaja iz
zavarovalnih pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni bruto znesek, ki izhaja iz zavaro splošna praksa: MSRP 4,
valnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [mem Razkritje – datum prenehanja
ber]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

member

Bruto knjigovodska vrednost
[member]

Ta pripadnik pomeni znesek, s katerim se sredstvo
pripozna pred odštetjem vseh akumuliranih amortizacij
skih odpisov in akumuliranih izgub zaradi oslabitve letega. [glej: Stroški amortizacije; Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

GrossContractualAmountsRe
ceivableForAcquiredReceiva
bles

X instant,
debit

Bruto pogodbeni zneski, ki se
morajo prejeti za pridobljene
terjatve

Bruto pogodbeni zneski, ki se morajo prejeti za terjatve, razkritje: MSRP 3, B64.(h)(ii)
pridobljene v poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve člen
[member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

X instant,
debit

Bruto finančna sredstva,
pobotana s finančnimi
obveznostmi, ki so predmet
izravnave, izvršljivega splošnega
dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnih
dogovorov

Znesek finančnih sredstev, pobotanih s finančnimi obvez razkritje: MSRP 7, 13.C(b) člen
nostmi, če podjetje: (a) trenutno ima uradno izvršljivo
pravico pobotati pripoznane zneske ter (b) namerava
bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati
poravnati svojo obveznost. [glej: Finančna sredstva;
Finančne obveznosti]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSubjectTo X instant,
OffsettingEnforceableMaster
debit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

Bruto finančna sredstva, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

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]

razkritje: MRS 16, 73.(d) člen,
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,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen,
splošna praksa: MSRP 7, IG29.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, splošna
praksa: MSRP 7, 37.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

L 429/411
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GrossAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Bruto finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

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]

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Bruto obveznosti iz najema

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 16, 58. člen,
zvezi z obveznostmi iz najema pred odbitkom finančnih primer: MSRP 7, B11.D(a) člen
obremenitev. [glej: Obveznosti iz najemov]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Bruto obveze iz posojil

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D(e) člen
zvezi z bruto obvezami za prejem posojila.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Bruto dobiček

Znesek prihodkov brez stroškov prodaje. [glej: Stroški primer: MRS 1, 103. člen
prodaje; Prihodki]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Licence GSM [member]

Ta pripadnik pomeni licence globalnega sistema za splošna praksa: MRS 38, 119.
mobilne komunikacije (GSM). [glej: Licence in franšize]
člen

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Jamstva [member]

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 zago
tovi, da bodo izpolnjeni določeni pogoji.

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Pred tveganjem varovana
postavka, sredstva

Vrednost pred tveganjem varovane postavke, pripoznane razkritje: MSRP 7, 24.B.(a)(i)
kot sredstvo. [glej: Pred tveganjem varovane postavke člen
[member]]

GrossFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

ifrs-full

18.12.2020

X instant,
credit

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

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 ter (b) namerava
bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati
poravnati svojo obveznost. [glej: Finančna sredstva;
Finančne obveznosti]

GrossFinancialLiabilitiesSetOf X instant,
fAgainstFinancialAssetsSubject credit
ToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

SL

Bruto finančne obveznosti,
pobotane s finančnimi sredstvi,
ki so predmet izravnave,
izvršljivega splošnega dogovora
o vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov

ifrs-full

L 429/412

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Sklic

X instant,
credit

Pred tveganjem varovana
postavka, obveznosti

Vrednost pred tveganjem varovane postavke, pripoznane razkritje: MSRP 7, 24.B.(a)(i)
kot obveznost. [glej: Pred tveganjem varovane postavke člen
[member]]

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Pred tveganjem varovane
postavke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 24.B člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Pred tveganjem varovane
postavke [member]

Ta pripadnik pomeni pred tveganjem varovane postavke. razkritje: MSRP 7, 24.B člen
Pred tveganjem varovana postavka je lahko pripoznano
sredstvo ali obveznost, nepripoznana trdna obveza, napo
vedana 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 varovana postavka je lahko tudi sesta
vina take postavke ali skupine postavk (glej 6.3.7. in
B6.3.7.–B6.3.25. člen MSRP 9). Predstavlja tudi stan
dardno vrednost za os ‚Pred tveganjem varovane postav
ke‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMem
ber

member

Naložbe v hedge sklade
[member]

Ta pripadnik pomeni naložbe v hedge sklade.

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInFo
reignOperationsMember

member

Varovanja čistih finančnih
Ta pripadnik pomeni varovanja monetarnih postavk
naložb v poslovne enote v tujini podjetja, ki so v obliki terjatve ali obveznosti do poslovne
pred tveganji [member]
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 poročajočega
podjetja, katerih delovanje temelji ali se izvaja v državi
ali valuti, ki za poročajoče podjetje ni domača.

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsAbstract

primer: MSRP 13, IE60. člen,
primer: MSRP 13, 94. člen
razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

MRS 39,
MSRP 7,
MSRP 7,
MSRP 7,

86.(c) člen,
24.A člen,
24.B člen,
24.C člen

L 429/413

Varovanja čistih finančnih
naložb v poslovne enote v tujini
pred tveganji [abstract]
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HedgedItemLiabilities

SL

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

HedgingGainsLossesForHed
geOfGroupOfItemsWithOffset
tingRiskPositions

X duration,
credit

Dobički (izgube) iz naslova
varovanja pred tveganjem za
varovanje skupine postavk z
izravnalnimi pozicijami tveganja

Dobički (izgube) iz naslova varovanja pred tveganjem za razkritje: MSRP 9, 6.6.4. člen,
varovanje skupine postavk z izravnalnimi pozicijami razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(vi)
tveganja.
člen

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Instrumenti za varovanje pred
tveganjem, sredstva

Znesek instrumenta za varovanje pred tveganjem, pripo razkritje: MSRP 7, 24.A(a) člen
znanega kot sredstvo. [glej: Instrumenti za varovanje pred
tveganjem [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Instrumenti za varovanje pred
tveganjem, obveznosti

Znesek instrumenta za varovanje pred tveganjem, pripo razkritje: MSRP 7, 24.A(a) člen
znanega kot obveznost. [glej: Instrumenti za varovanje
pred tveganjem [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Instrumenti za varovanje pred
tveganjem [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 23.A člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, 24.A člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Instrumenti za varovanje pred
tveganjem [member]

Ta pripadnik pomeni instrumente za varovanje pred razkritje: MSRP 7, 23.A člen,
tveganjem. Instrument za varovanje pred tveganjem je razkritje: MSRP 7, 24.A člen
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 vred
nosti, 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 sesta
vina valutnega tveganja neizpeljanega finančnega 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 spre
membe poštene vrednosti predstavilo v drugem vseobse
gajočem donosu v skladu s 5.7.5. členom MSRP 9. Pred
stavlja tudi standardno vrednost za os ‚Instrumenti za
varovanje pred tveganjem‘, če se ne uporablja noben
drug pripadnik.

SL

ifrs-full

L 429/414
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje:
MSRP 7, 8.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
debit

Finančne naložbe v posesti do
zapadlosti

Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z določenimi ali
določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, ki
jih podjetje nedvoumno namerava in zmore posedovati
do zapadlosti, razen: (a) tistih, ki jih podjetje po začetnem
pripoznanju označi kot po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida, (b) tistih, ki jih podjetje označi kot
razpoložljiva za prodajo, ter (c) tistih, ki ustrezajo opre
delitvi 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 zapad
losti), razen prodaj ali prerazvrstitev, ki (i) so tako blizu
zapadlosti v plačilo ali datumu odpoklica finančnega sred
stva (npr. manj kot tri mesece pred zapadlostjo v plačilo),
tako da spremembe tržne obrestne mere ne bi mogle
vplivati pomembno na pošteno vrednost finančnega sred
stva, (ii) se pojavijo, potem ko podjetje pobere skoraj
celotno izvirno glavnico finančnega sredstva z načrtova
nimi plačili ali predplačili, ali (iii) so pripisljivi osamlje
nemu 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 zapadlosti; Predplačila]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCa
tegoryMember

member

Finančne naložbe v posesti do
zapadlosti, kategorija [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo finančnih sredstev, ki so razkritje:
finančne naložbe v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne MSRP 7, 8.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
naložbe v posesti do zapadlosti]
1.1.2021

ifrs-full

HistoricalVolatilityForShare
sMeasurementInputMember

member

Pretekla nestanovitnost za
delnice, vložek merjenja
[member]

Ta pripadnik pomeni preteklo nestanovitnost za delnice, primer: MSRP 13, B36.(b) člen
ki se uporablja kot vložek merjenja.

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/esef_role-000000

role

[000000] Oznake, ki jih je treba
uporabiti, če so ustrezne
informacije prisotne v poročilu

L 429/415
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Pojasnilo oznake

18.12.2020
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

[110000] Splošne informacije o
računovodskih izkazih

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role210000

role

[210000] Izkaz finančnega
položaja,
kratkoročni/nekratkoročni

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role220000

role

[220000] Izkaz finančnega
položaja, vrstni red likvidnosti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role310000

role

[310000] Izkaz vseobsegajočega
donosa, poslovni izid, po vlogi
odhodkov

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role320000

role

[320000] Izkaz vseobsegajočega
donosa, poslovni izid, po naravi
odhodkov

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role410000

role

[410000] Izkaz vseobsegajočega
donosa, sestavine drugega
vseobsegajočega donosa,
predstavljene kot čisti znesek po
odštetju davka

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role420000

role

[420000] Izkaz vseobsegajočega
donosa, sestavine drugega
vseobsegajočega donosa,
predstavljene pred obdavčitvijo

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role610000

role

[610000] Izkaz sprememb
lastniškega kapitala

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800100

role

[800100] Podvrste sredstev,
obveznosti in lastniškega
kapitala

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800200

role

[800200] Analiza prihodkov in
odhodkov

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800400

role

[800400] Izkaz sprememb
lastniškega kapitala, dodatna
razkritja

18.12.2020

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role110000

Sklic

SL

esef_all

Pojasnilo oznake
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

[800500] Seznam pojasnil

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800600

role

[800600] Seznam
računovodskih usmeritev

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role810000

role

[810000] Pojasnila –
Informacije o podjetju in izjava
o skladnosti z MSRP

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861000

role

[861000] Pojasnila – Analiza
drugega vseobsegajočega donosa
po postavkah

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861200

role

[861200] Pojasnila – Delniški
kapital, rezerve in drugi deleži v
lastniškem kapitalu

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role880000

role

[880000] Pojasnila – Dodatne
informacije

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_10_role815000

role

[815000] Pojasnila – Dogodki
po poročevalskem obdobju

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_12_role835110

role

[835110] Pojasnila – Davki iz
dobička

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_16_role822100

role

[822100] Pojasnila –
Opredmetena osnovna sredstva

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_19_role834480

role

[834480] Pojasnila – Zaslužki
zaposlencev

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_2_role826380

role

[826380] Pojasnila – Zaloge
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800500
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[831400] Pojasnila – Državne
podpore

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_21_role842000

role

[842000] Pojasnila – Vplivi
sprememb deviznih tečajev

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_23_role836200

role

[836200] Pojasnila – Stroški
izposojanja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_24_role818000

role

[818000] Pojasnila – Povezana
stranka

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_26_role710000

role

[710000] Izkaz sprememb čistih
sredstev, ki so na voljo za
izplačilo pokojnin

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_27_role825480

role

[825480] Pojasnila – Ločeni
računovodski izkazi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_29_role816000

role

[816000] Pojasnila –
Hiperinflacijsko poročanje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_33_role838000

role

[838000] Pojasnila – Dobiček
na delnico

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_34_role813000

role

[813000] Pojasnila – Medletno
računovodsko poročanje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_36_role832410

role

[832410] Pojasnila – Oslabitev
sredstev

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_37_role827570

role

[827570] Pojasnila – Druge
rezervacije, pogojne obveznosti
in pogojna sredstva
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http://www.esma.europa.eu/
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_38_role823180

role

[823180] Pojasnila –
Neopredmetena sredstva

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_40_role825100

role

[825100] Pojasnila – Naložbene
nepremičnine

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_41_role824180

role

[824180] Pojasnila – Kmetijstvo

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role510000

role

[510000] Izkaz denarnih tokov,
neposredna metoda

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role520000

role

[520000] Izkaz denarnih tokov,
posredna metoda

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role800300

role

[800300] Izkaz denarnih tokov,
dodatna razkritja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role851100

role

[851100] Pojasnila – Izkaz
denarnih tokov

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_8_role811000

role

[811000] Pojasnila –
Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen
in napake

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_2_role868500

role

[868500] Pojasnila – Delnice
članov v zadrugah in podobni
instrumenti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_5_role868200

role

[868200] Pojasnila – Pravica do
deležev, ki izhajajo iz skladov za
razgradnjo, obnovo in ponovno
oživljanje okolja

Sklic
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_1_role819100

role

[819100] Pojasnila – Prva
uporaba

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_12_role825700

role

[825700] Pojasnila – Deleži v
drugih podjetjih

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_13_role823000

role

[823000] Pojasnila – Merjenje
poštene vrednosti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_14_role824500

role

[824500] Pojasnila – Odloženi
zneski zaradi zakonske regulacije

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_15_role831150

role

[831150] Pojasnila – Znesek
prihodkov iz naslova pogodb s
kupci

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_16_role832610

role

[832610] Pojasnila – Najemi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_17_role836600

role

[836600] Pojasnila –
Zavarovalne pogodbe (MSRP 17)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_2_role834120

role

[834120] Pojasnila – Dogovori
za plačilo na podlagi delnic

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_3_role817000

role

[817000] Pojasnila – Poslovne
združitve

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_4_role836500

role

[836500] Pojasnila –
Zavarovalne pogodbe
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[825900] Pojasnila –
Nekratkoročna sredstva za
prodajo in ustavljeno poslovanje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_6_role822200

role

[822200] Pojasnila –
Raziskovanje in vrednotenje
rudnih bogastev

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_7_role822390

role

[822390] Pojasnila – Finančni
instrumenti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_8_role871100

role

[871100] Pojasnila – Poslovni
odseki

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_axi_role

role

Validacije združevanja osi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_cro_role

role

Validacije med obdobji

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_eps_role

role

Validacije dobička na delnico

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901000

role

[901000] Os – Uporaba za
nazaj in sprememba za nazaj

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901100

role

[901100] Os – Odmik od
zahteve MSRP

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901500

role

[901500] Os – Datum
oblikovanja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role903000

role

[903000] Os – Ohranjeno in
ustavljeno poslovanje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role904000

role

[904000] Os – Sredstva in
obveznosti, razvrščena kot v
posesti za prodajo
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[913000] Os – Konsolidirani in
ločeni računovodski izkazi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/sic_29_role832900

role

[832900] Pojasnila – Dogovori
o koncesiji storitev

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_con_role

role

Validacije konteksta

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_fac_role

role

Validacije dejstev in opomb

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_man_role

role

Validacije obveznega
označevanja

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Vrstične postavke, ki
niso določene glede na
dimenzijo

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_equ_role

role

Validacije enakovrednosti dejstev

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role

role

Validacije negativnih dejstev 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role

role

Validacije negativnih dejstev 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_per_role

role

Opozorila glede odstotkov

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_pos_role

role

Validacija pozitivnih dejstev

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_tech_role

role

Tehnična validacija

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs-dim_role990000

role

[990000] Os – Neplačila

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

role

Preprečuje privzeto uporabo
vrstičnih postavk (npr. kadar
niso izrecno dovoljene) za
scenarij
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role913000
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Sklic

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

role

Preprečuje privzeto uporabo
vrstičnih postavk (npr. kadar
niso izrecno dovoljene) za
segment

ifrs-full

IdentifiableAssetsAcquiredLia
bilitiesAssumed

X instant,
debit

Pridobljena opredeljiva sredstva
(prevzete obveznosti)

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za čista prid primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
obljena opredeljiva sredstva ali prevzete obveznosti v primer: MSRP 3, IE72. člen
poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssetsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Opredeljiva neopredmetena
sredstva, pripoznana na datum
prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za opredeljiva primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
neopredmetena sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. primer: MSRP 3, IE72. člen
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjusted
ComparativeInformation

text

Identifikacija neprilagojenih
primerjalnih informacij

Identifikacija neprilagojenih primerjalnih informacij v razkritje: MSRP 10, C6.B člen,
računovodskih izkazih.
razkritje: MSRP 11, C13.B
člen, razkritje: MRS 16, 80.A
člen, razkritje: MRS 27, 18.I
člen, razkritje: MRS 38, 130.I
člen, razkritje: MSRP 17, C27.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Opis značilnosti indeksa rasti
cen

Opis značilnosti 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

IFRSsMember

member

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.
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Nezrela biološka sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni nezrela biološka sredstva. Nezrela primer: MRS 41, 43. člen
biološka sredstva so tista, ki niso dosegla lastnosti,
potrebnih za pospravitev (porabljiva biološka sredstva),
ali niso sposobna prenesti rednega pospravljanja svojih
proizvodov (plodonosna biološka sredstva). [glej: Biološka
sredstva]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve

Znesek, pripoznan kot zmanjšanje knjigovodske vrednosti razkritje: MRS 36, 130.(b) člen,
sredstva ali denar ustvarjajoče enote na njegovo nadome razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
stljivo vrednost. [glej: Knjigovodska vrednost [member]] člen

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecogni X duration,
sedFromCostsIncurredToObtai debit
nOrFulfilContractsWithCusto
mers

Izguba zaradi oslabitve, sredstva,
pripoznana na podlagi stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali
izpolnitvijo pogodb s kupci

Znesek izgube zaradi oslabitve za sredstva, pripoznana na razkritje: MSRP 15, 128.(b)
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo člen
pogodb s kupci. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi
stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb
s kupci; Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairment
GainAndReversalOfImpair
mentLossDeterminedInAccor
danceWithIFRS9

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve (dobiček
zaradi oslabitve in razveljavitev
izgube), določena v skladu z
MSRP 9

Znesek izgube zaradi oslabitve, dobička zaradi oslabitve razkritje: MRS 1, 82.(ba) člen
ali razveljavitve izgube, ki se pripozna v poslovnem izidu
v skladu s 5.5.8. členom MSRP 9 in ki izhaja iz uporabe
zahtev glede oslabitve iz oddelka 5.5 MSRP 9.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancia
lAssets

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve finančnih Znesek izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev. [glej: razkritje:
sredstev
Finančna sredstva; Izguba zaradi oslabitve]
MSRP 7, 20.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivable
sOrContractAssetsArising
FromContractsWithCustomers

X duration,
debit

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)
pogodb, ki izhajajo iz pogodb s kupci. [glej: Sredstva iz člen
pogodb; Izguba zaradi oslabitve; Terjatve iz naslova
pogodb s kupci]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v drugem
vseobsegajočem donosu

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 36, 126.(c) člen,
vseobsegajočem donosu. Izguba zaradi oslabitve prevred razkritje: MRS 36, 129.(a) člen
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 prevrednotenja; Drugi vseobsegajoči
donos]
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Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v drugem
vseobsegajočem donosu,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii)
vseobsegajočem donosu, za neopredmetena sredstva člen
razen dobrega imena. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripo
znana v drugem vseobsegajočem donosu; Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
PropertyPlantAndEquipment

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v drugem
vseobsegajočem donosu,
opredmetena osnovna sredstva

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v drugem razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv)
vseobsegajočem donosu, za opredmetena osnovna sred člen
stva. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v drugem
vseobsegajočem donosu; Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 36, 126.(a) člen,
izidu. [glej: Izguba zaradi oslabitve; Poslovni izid]
razkritje: MRS 36, 129.(a) člen

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
biološka sredstva

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 41, 55.(a) člen
izidu, za biološka sredstva. [glej: Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu; Biološka sredstva]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
odloženi stroški pridobivanja, ki
izhajajo iz zavarovalnih pogodb

Zmanjšanje odloženih stroškov pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz izgube zaradi oslabitve,
pripoznano v poslovnem izidu. [glej: Izguba zaradi osla
bitve, pripoznana v poslovnem izidu; Odloženi stroški
pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb; Vrste zava
rovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
dobro ime

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MSRP 3, B67.(d)(v)
izidu, za dobro ime. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripo člen
znana v poslovnem izidu; Dobro ime]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna praksa:
izidu, za neopredmetena sredstva in dobro ime. [glej: MRS 38, 118.(e)(iv) člen
Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu;
Neopredmetena sredstva in dobro ime]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem razkritje: MRS 38, 118.(e)(iv)
izidu, za neopredmetena sredstva razen dobrega imena. člen
[glej: Izguba zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem
izidu; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

primer: MSRP 4, IG39.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

SL

ifrs-full
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Sklic

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
naložbene nepremičnine

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)
oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu; Naložbene člen
nepremičnine]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
ces

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
posojila in predujmi

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna praksa: MRS 1, 85.
izidu, za posojila in predujme. [glej: Izguba zaradi oslabi člen
tve, pripoznana v poslovnem izidu]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
opredmetena osnovna sredstva

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)
zaradi oslabitve, pripoznana v poslovnem izidu; Opred člen
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve,
pripoznana v poslovnem izidu,
terjatve do kupcev

Znesek izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
izidu, za terjatve do kupcev. [glej: Izguba zaradi oslabitve, člen
pripoznana v poslovnem izidu; Terjatve do kupcev]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiva
blesAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu

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]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossLoansAndAdvances

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, posojila in
predujmi

Znesek izgube zaradi oslabitve ali razveljavitve izgube splošna praksa: MRS 1, 85.
zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu, za poso člen
jila in predujme. [glej: Izguba zaradi oslabitve, pripoznana
v poslovnem izidu; Razveljavitev izgube zaradi oslabitve,
pripoznane v poslovnem izidu]

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve) za terjatve do kupcev
[abstract]

18.12.2020

X duration
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ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentPro
perty

SL

ifrs-full
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Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, posojila in
predujmi [abstract]

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossLoansAndAdvance
sAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Izguba zaradi oslabitve
(razveljavitev izgube zaradi
oslabitve), pripoznana v
poslovnem izidu, terjatve do
kupcev

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]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

axis

Oslabitev finančnih sredstev
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje:
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami MSRP 7, 37. člen – datum
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefi
citOnMultiemployerPlanForEn
tity

text

Opis posledic presežka ali
primanjkljaja programa več
zaposlovalcev ali državnega
programa za podjetje

Opis posledic presežka ali primanjkljaja programa več razkritje: MRS 19, 148.(d)(iv)
zaposlovalcev ali državnega programa, ki lahko vpliva člen
na znesek prihodnjih prispevkov. [glej: Programi več
zaposlovalcev z določenimi zaslužki [member]; Državni
programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Mem
ber

member

V skladu z MSRP 9 [member]

Ta pripadnik pomeni informacije, ki se poročajo v skladu razkritje:
MSRP 4, 39.L(e) člen – začetek
z MSRP 9.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Na donosu zasnovani način
[member]

Ta pripadnik pomeni tehnike ocenjevanja vrednosti, s primer: MSRP 13, 62. člen
katerimi se prihodnji zneski (npr. denarni tokovi ali
prihodki in odhodki) pretvorijo v en trenutni (tj. diskon
tirani) znesek. Poštena vrednost se določi na podlagi vred
nosti, ki jo določajo trenutna tržna pričakovanja glede teh
prihodnjih zneskov.

ifrs-full

IncomeArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResources

X duration,
credit

Prihodki, ki izhajajo iz
raziskovanja in vrednotenja
rudnih bogastev

Znesek dohodkov, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi
zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju,
ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in ekonomske upra
vičenosti pridobivanja rudnega bogastva.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/427

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncomeArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Prihodki, ki izhajajo iz
zavarovalnih pogodb

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. razkritje: MSRP 4, 37.(b)
[glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

member

Kapitalizacija prihodka
[member]

Ta pripadnik pomeni tehniko ocenjevanja vrednosti, ki je splošna praksa:
skladna z na donosu zasnovanim načinom. Kapitalizacija MSRP 13, 93.(d) člen
je postopek, ki se uporabi za znesek, ki predstavlja mero
gospodarskega prihodka, da se ta znesek gospodarskega
prihodka pretvori v oceno sedanje vrednosti.

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLosse
sOfFinancialInstrumentsAb
stract

Prihodki, odhodki, dobički ali
izgube iz finančnih
instrumentov [abstract]

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
X duration,
ranceContractsHeldOtherThan credit
FinanceIncomeExpenses

Prihodki (odhodki) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb, ki niso
finančni prihodki (odhodki)

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOtherThan
FinanceIncomeExpensesAb
stract

Prihodki (odhodki) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb, ki niso
finančni prihodki (odhodki)
[abstract]

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecove
redFromReinsurer

X duration,
credit

Prihodek iz zneskov, ki jih
povrne pozavarovatelj

Znesek prihodka iz zneskov, ki jih povrne pozavarovatelj. razkritje:
[glej: Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]
MSRP 17, 86. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssets

X duration,
credit

Prihodki iz naslova nadaljnje
udeležbe v finančnih sredstvih,
za katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

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 vred
nosti pri izpeljanih instrumentih). [glej: Finančna sredstva;
Izpeljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsCumulativelyReco
gnised

X instant,
credit

Kumulativno pripoznani
prihodki iz naslova nadaljnje
udeležbe v finančnih sredstvih,
za katera je bilo pripoznanje
odpravljeno

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]]

SL

ifrs-full
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Znesek prihodkov (odhodkov) iz skupine sklenjenih poza razkritje: MRS 1, 82.(ac)
varovalnih pogodb, ki niso finančni prihodki (odhodki). člen – začetek veljavnosti
[glej: Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 86. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021
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Vrsta elementa
in drugi
atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOf
Parent

X duration,
credit

Prihodek iz ohranjenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

Znesek prihodka od ohranjenega poslovanja, ki ga je razkritje: MSRP 5, 33.(d) člen
mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej:
Ohranjeno poslovanje [member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWit
hReinsurers

X duration,
credit

Prihodki iz pogodb s
pozavarovatelji

Znesek prihodkov iz naslova pogodb s pozavarovatelji.

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Prihodek iz ustavljenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

Znesek prihodka od ustavljenega poslovanja, ki ga je razkritje: MSRP 5, 33.(d) člen
mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. [glej:
Ustavljeno poslovanje [member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

X duration,
credit

Prihodki iz glob in kazni

Znesek prihodkov iz nadomestil za globe in kazni.

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultura
lActivity

X duration,
credit

Prihodki iz državnih podpor,
povezanih s kmetijsko
dejavnostjo

Znesek prihodka iz državnih podpor, povezanih s splošna praksa: MRS 41, 57.(a)
kmetijsko dejavnostjo. [glej: Državne podpore]
člen

ifrs-full

IncomeFromReimbursement
sUnderInsurancePolicies

X duration,
credit

Prihodki iz povračil po
zavarovalnih policah

Znesek prihodka, pripoznan iz povračil škode, do kate splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
rega je prišlo zaradi nastopa zavarovanega dogodka, člen
kritega z zavarovalno pogodbo. [glej: Vrste zavarovalnih
pogodb [member]]

ifrs-full

IncomeFromStructuredEntities

X duration,
credit

Prihodki iz strukturiranih
podjetij

Znesek prihodkov iz strukturiranega podjetja, vključno z razkritje: MSRP 12, 27.(b) člen
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: Nekonsolidirana strukturi
rana podjetja [member]]

SL

ifrs-full
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primer: MRS 1, 85.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG24.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Prihodki iz podnajema sredstev,
ki predstavljajo pravico do
uporabe

Znesek prihodka iz dajanja sredstev, ki predstavljajo razkritje: MSRP 16, 53.(f) člen
pravico do uporabe, v podnajem. Podnajem je transakcija,
pri kateri najemnik (posredni najemodajalec) da sredstvo,
ki je predmet najema, ponovno v najem tretji osebi,
najem (‚glavni najem‘) med glavnim najemodajalcem in
najemnikom pa ostaja nespremenjen. [glej: Sredstva, ki
predstavljajo pravico do uporabe]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfAvailableforsale
FinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Prihodki od finančnih sredstev,
prerazvrščenih iz kategorije
finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo, pripoznani v
poslovnem izidu

Znesek prihodkov od finančnih sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije razpoložljivih za prodajo, pripoznan v
poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Prihodki od finančnih sredstev,
prerazvrščenih iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
pripoznani v poslovnem izidu

Znesek prihodkov od finančnih sredstev, prerazvrščenih iz
kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
pripoznan v poslovnem izidu. [glej: Finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

razkritje:
MSRP 7, 12.A(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLea
sePaymentsForOperatingLea
sesThatDoNotDependOnInde
xOrRate

X duration,
credit

Prihodki, ki se nanašajo na
spremenljive najemnine za
poslovne najeme, ki niso
odvisne od indeksa ali stopnje

Znesek prihodkov, ki se nanašajo na spremenljive najem razkritje: MSRP 16, 90.(b) člen
nine za poslovne najeme, ki niso odvisne od 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.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLea
sePaymentsNotIncludedInMea
surementOfNetInvestmentInFi
nanceLease

X duration,
credit

Prihodki, ki se nanašajo na
spremenljive najemnine in ki
niso bili zajeti pri merjenju čiste
naložbe v finančni najem

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 finančni člen
najem. 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. [glej:
Čiste naložbe v finančni najem]

18.12.2020

X duration,
credit
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IncomeFromSubleasingRighto
fuseAssets

SL

ifrs-full
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IncomeStatementAbstract

Poslovni izid [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDi X duration
videndsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAutho
risedForIssueNotRecognisedA
sLiability

Vplivi davka iz dobička zaradi
dividend, ki so bile predlagane
ali napovedane pred odobritvijo
računovodskih izkazov za
objavo in niso pripoznane kot
obveznost

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.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Plačan davek iz dobička,
razvrščen kot poslovne
aktivnosti

Denarni odtok za plačan davek iz dobička, razvrščen kot splošna praksa: MRS 7, 35.
člen
poslovne aktivnosti.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Plačan (vrnjen) davek iz dobička Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAb
stract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Plačan (vrnjen) davek iz dobička, Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen,
razvrščen kot aktivnosti
razvrščen kot aktivnosti financiranja. [glej: Plačan (vrnjen) primer: MRS 7, 14.(f) člen
financiranja
davek iz dobička]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Plačan (vrnjen) davek iz dobička, Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen,
razvrščen kot naložbene
razvrščen kot naložbene aktivnosti. [glej: Plačan (vrnjen) primer: MRS 7, 14.(f) člen
aktivnosti
davek iz dobička]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Plačan (vrnjen) davek iz dobička, Denarni tok za plačan ali vrnjen davek iz dobička, razkritje: MRS 7, 35. člen,
razvrščen kot poslovne
razvrščen kot poslovne aktivnosti. [glej: Plačan (vrnjen) primer: MRS 7, 14.(f) člen
aktivnosti
davek iz dobička]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Plačan (vrnjen) davek iz dobička
[abstract]

Uradni list Evropske unije

razkritje: MRS 7, 35. člen

L 429/431

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncomeTaxesRefundClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Vrnjen davek iz dobička,
razvrščen kot poslovne
aktivnosti

Denarni pritok za vrnjen davek iz dobička, razvrščen kot splošna praksa: MRS 7, 35.
člen
poslovne aktivnosti.

ifrs-full

IncomeTaxExpenseContinuin
gOperations

X duration,
debit

Odhodek za davek (prihodek od Agregatni znesek, ki je vključen v določanje čistega
davka)
poslovnega izida v posameznem obdobju v zvezi z
odmerjenim davkom in odloženim davkom. [glej:
Odhodek za odmerjeni davek (prihodek od odmerjenega
davka); Odhodek za odloženi davek (prihodek od odlože
nega davka)]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica
tionOfOverlayApproachInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MSRP 4, 35.D(b)
uporabo izravnalnega pristopa, v nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z člen – začetek veljavnosti ob
drugem vseobsegajočem donosu. uporabo izravnalnega pristopa. [glej: Drugi vseobsegajoči prvi uporabi MSRP 9
donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvaila
bleforsaleFinancialAssetsOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
finančnimi sredstvi,
razpoložljivimi za prodajo,
vključen v drugi vseobsegajoči
donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s finan
čnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo. [glej: Finančna
sredstva, razpoložljiva za prodajo; Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashF
lowHedgesOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
uporabo varovanja denarnih
tokov pred tveganjem, vključen
v drugi vseobsegajoči donos.

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z varova razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
njem denarnih tokov pred tveganjem. [glej: Varovanja
denarnih tokov pred tveganjem [member]; Drugi vseobse
gajoči donos]

SL

ifrs-full

L 429/432

Predpona

Uradni list Evropske unije

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

razkritje:
MRS 1, 90. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MRS 12, 81.(ab) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Davek iz dobička, povezan s
spremembo vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, vključen v
drugi vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s spre razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
membo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov. [glej: Rezerva iz spremembe vrednosti
v bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov;
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfForwardElement
sOfForwardContractsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
spremembo vrednosti
terminskih elementov
nestandardiziranih terminskih
pogodb, vključen v drugi
vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s spre razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
membo vrednosti terminskih elementov nestandardizi
ranih terminskih pogodb. [glej: Rezerva iz spremembe
vrednosti terminskih elementov terminskih pogodb;
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfTimeValueOfOp
tionsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
spremembo časovne vrednosti
opcij, vključen v drugi
vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s spre razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
membo časovne vrednosti opcij. [glej: Rezerva iz spre
membe časovne vrednosti opcij; Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInFairValueOfFinancialLiabili
tyAttributableToChangeInCre
ditRiskOfLiabilityOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
spremembami poštene vrednosti
finančne obveznosti, ki jih je
mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja obveznosti,
vključen v drugi vseobsegajoči
donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s spre razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
membami poštene vrednosti finančne obveznosti, ki jih je
mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja teh
obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange X duration,
sInRevaluationSurplusOfOther debit
ComprehensiveIncome

Davek iz dobička, povezan s
spremembami presežka iz
prevrednotenja, vključen v drugi
vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s spre razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
membami presežka iz prevrednotenja. [glej: Presežek iz
prevrednotenja; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncome

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeAbstract

X duration

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa
[abstract]

L 429/433

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsOfOtherCompre
hensiveIncome

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeRec
lassifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeRec
lassifiedToProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchan
geDifferencesOnTranslationO
fOtherComprehensiveIncome

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinan
X duration,
ceIncomeExpensesFromReinsu debit
ranceContractsHeldOfOther
ComprehensiveIncome

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 91. člen
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, ki bodo preraz
vrščeni v poslovni izid. [glej: Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega vseobsegajočega donosa]

SL

ifrs-full

Označba

L 429/434

Predpona

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid
[abstract]
X duration,
debit

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 91. člen
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, ki ne bodo
prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Davek iz dobička,
povezan s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa]

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa, ki ne
bodo prerazvrščene v poslovni
izid [abstract]
X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
tečajnimi razlikami pri prevedbi,
vključen v drugi vseobsegajoči
donos.

Uradni list Evropske unije

Davek iz dobička, povezan s
sestavinami drugega
vseobsegajočega donosa, ki ne
bodo prerazvrščene v poslovni
izid

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s tečaj razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
nimi razlikami pri prevedbi računovodskih izkazov
poslovnih enot v tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči donos;
Rezerva iz tečajnih razlik pri prevedbi]

Davek iz dobička, povezan s
Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna
finančnimi prihodki (odhodki) iz nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s finan
sklenjenih pozavarovalnih
čnimi prihodki (odhodki) iz sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, vključen v drugi
pogodb. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja;
vseobsegajoči donos
Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]

18.12.2020

razkritje: MRS 1, 90.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MRS 12, 81.(ab) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s finan razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
čnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna sredstva,
merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfInvestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
varovanji pred tveganjem naložb
v kapitalske instrumente,
vključen v drugi vseobsegajoči
donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z varo razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
vanji pred tveganjem naložb v kapitalske instrumente, 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
naložbe v kapitalske instrumente pred tveganjem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfNetInvestmentsInForeignO
perationsOfOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
varovanji pred tveganjem čistih
naložb v poslovne enote v tujini,
vključen v drugi vseobsegajoči
donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z varo razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
vanji pred tveganjem čistih naložb v poslovne enote v
tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuran
ceFinanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssuedO
fOtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, prizna
finančnimi prihodki (odhodki) iz nimi v drugem vseobsegajočem donosu v zvezi s finan
zavarovanja iz izdanih
čnimi prihodki (odhodki) iz zavarovanja iz izdanih zava
zavarovalnih pogodb,
rovalnih pogodb, ki bodo pozneje prerazvrščeni v
vključenimi v drugi
poslovni izid. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zava
vseobsegajoči donos, ki bodo
rovanja; Izdane zavarovalne pogodbe [member]]
prerazvrščeni v poslovni izid

razkritje: MRS 1, 90.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MRS 12, 81.(ab) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuran
ceFinanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssuedO
fOtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
finančnimi prihodki (odhodki) iz
zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb,
vključenimi v drugi
vseobsegajoči donos, ki ne bodo
prerazvrščeni v poslovni izid

razkritje: MRS 1, 90.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MRS 12, 81.(ab) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna
nimi v drugem vseobsegajočem donosu v zvezi s finan
čnimi prihodki (odhodki) iz zavarovanja iz izdanih zava
rovalnih pogodb, ki ne bodo pozneje prerazvrščeni v
poslovni izid. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zava
rovanja; Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

L 429/435

Davek iz dobička, povezan s
finančnimi sredstvi, merjenimi
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega
donosa, vključen v drugi
vseobsegajoči donos

Uradni list Evropske unije

IncomeTaxRelatingToFinancia X duration,
lAssetsMeasuredAtFairValueT debit
hroughOtherComprehensiveIn
come

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Davek iz dobička, povezan z
naložbami v kapitalske
instrumente, vključen v drugi
vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi z nalož razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
bami v kapitalske instrumente, ki jih je podjetje določilo
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos; Rezerva iz
dobičkov in izgub iz naložb v kapitalske instrumente]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMo
vementInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
čistim gibanjem stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanim
s postavkami, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid

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]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMo
vementInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

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

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]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIn
dividuallyImmaterialCompo
nentsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
Znesek davka iz dobička, povezanega z drugimi posa splošna praksa: MRS 1, 85.
drugimi posamično
mično nepomembnimi sestavinami drugega vseobsegajo člen
nepomembnimi sestavinami
čega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
drugega vseobsegajočega donosa

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemea
surementsOfDefinedBenefit
PlansOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan s
ponovnimi merjenji programov
z določenimi zaslužki,
vključenimi v drugi
vseobsegajoči donos

Znesek davka iz dobička, povezanega z zneski, pripozna razkritje: MRS 1, 90. člen,
nimi v drugem vseobsegajočem donosu, v zvezi s ponov razkritje: MRS 12, 81.(ab) člen
nimi merjenji programov z določenimi zaslužki. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos; Rezerva iz ponovnega
merjenja programov z določenimi zaslužki; Programi z
določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
deležem v drugem
vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunanim z
uporabo kapitalske 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 kapi
talske metode, pred obdavčitvijo]

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsO
fOtherComprehensiveIncome

SL

ifrs-full

L 429/436

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Sklic

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethodAbstract

Davek iz dobička, povezan z
deležem v drugem
vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunanim z
uporabo kapitalske metode
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
deležem v drugem
vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunanim z
uporabo kapitalske metode, ki
bo prerazvrščen v poslovni izid

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]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethodThatWillNotBeRec
lassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Davek iz dobička, povezan z
deležem v drugem
vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunanim z
uporabo kapitalske metode, ki
ne bo prerazvrščen v poslovni
izid

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 kapi
talske metode, pred obdavčitvijo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToAppli
cationOfIFRS15Member

member

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
uporabe MSRP 15 [member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek uporabe MSRP 15. razkritje: MSRP 15, C8.(a) člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
member
gesInAccountingPolicyAnd
CorrectionsOfPriorPeriodError
sMember

SL

ifrs-full

MRS
MRS
MRS
MRS

1,
8,
8,
8,

106.(b) člen,
28.(f)(i) člen,
29.(c)(i) člen,
49.(b)(i) člen

L 429/437

razkritje:
razkritje:
razkritje:
razkritje:

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
Ta pripadnik pomeni finančni učinek zaradi sprememb
sprememb računovodske
računovodske usmeritve in popravkov napak iz preteklega
usmeritve in popravkov napak iz obdobja.
preteklega obdobja [member]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
sprememb računovodske
usmeritve, kakor zahtevajo
MSRP [member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek sprememb računo razkritje: MRS 8, 28.(f)(i) člen,
vodske usmeritve, kakor zahtevajo MSRP. [glej: MSRP razkritje: MRS 8, 28.(g) člen
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepar
tureFromRequirementOfIFR
SMember

member

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
odmika od zahteve MSRP
[member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek odmika od zahteve razkritje: MRS 1, 20.(d) člen
MSRP. [glej: MSRP [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun
taryChangesInAccountingPoli
cyMember

member

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
prostovoljnih sprememb
računovodske usmeritve
[member]

Ta pripadnik pomeni finančni učinek prostovoljnih spre razkritje: MRS 8, 29.(c)(i) člen,
memb računovodske usmeritve.
razkritje: MRS 8, 29.(d) člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountin
gEstimate

X duration

Povečanje (zmanjšanje)
računovodske ocene.

Povečanje (zmanjšanje) računovodske ocene, ki vpliva na razkritje: MRS 8, 39. člen
tekoče obdobje ali naj bi imelo vpliv na prihodnja obdob
ja.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumula
tedDeferredTaxRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
DueToChangeInTaxRate

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
akumuliranega odloženega
davka, pripoznanega v drugem
vseobsegajočem donosu, zaradi
spremembe davčne stopnje

Povečanje (zmanjšanje) akumuliranega odloženega davka, splošna praksa: MRS 1, 85.
pripoznanega v drugem vseobsegajočem donosu, zaradi člen
spremembe davčne stopnje. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregate
DifferenceBetweenFairValueA
tInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValua
tionTechniqueYetToBeReco
gnised

X duration

Povečanje (zmanjšanje) skupne
razlike med pošteno vrednostjo
ob začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se še mora
pripoznati v poslovnem izidu

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno vred primer: MSRP 7, 28.(b) člen
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno
finančnih instrumentov, ki se še mora pripoznati v
poslovnem izidu. [glej: Skupna razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki
se še mora pripoznati v poslovnem izidu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowan
X duration,
ceAccountForCreditLossesOfFi credit
nancialAssets

Povečanje (zmanjšanje) konta
Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti, ki se
popravkov vrednosti za kreditne uporablja za evidentiranje oslabitev finančnih sredstev
izgube finančnih sredstev
zaradi kreditnih izgub. [glej: Finančna sredstva; Konto
popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sred
stev]

razkritje:
MSRP 7, 16. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRequi
redByIFRSsMember

SL

ifrs-full

L 429/438

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) denarnih Povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih razkritje: MRS 7, 45. člen
sredstev in njihovih ustreznikov ustreznikov. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEffectO
fExchangeRateChanges

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) denarnih
sredstev in njihovih ustreznikov
pred učinkom sprememb
deviznih tečajev

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinue
dOperations

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) denarnih Povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih splošna praksa: MSRP 5, 33.(c)
sredstev in njihovih ustreznikov, ustreznikov iz ustavljenega poslovanja. [glej: Denarna člen
ustavljeno poslovanje
sredstva in njihovi ustrezniki; Ustavljeno poslovanje
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) sredstev
(obveznosti) iz pogojnih
nadomestil

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
LiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) pogojnih Povečanje (zmanjšanje) pogojnih obveznosti, pripoznanih razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
obveznosti, pripoznanih v
v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti, pripo
poslovni združitvi
znane v poslovni združitvi; poslovne združitve [member];
Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeFairValue

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
kreditnega izpeljanega
finančnega instrumenta, poštena
vrednost

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti kreditnega izpe razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen
ljanega finančnega instrumenta. [glej: Kreditni izpeljani
finančni instrument, poštena vrednost]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeNominalAmount

X duration

Povečanje (zmanjšanje)
kreditnega izpeljanega
finančnega instrumenta,
nominalni znesek

Povečanje (zmanjšanje) nominalnega zneska kreditnega razkritje: MSRP 7, 24.G(a) člen
izpeljanega finančnega instrumenta. [glej: Kreditni izpe
ljani finančni instrument, nominalni znesek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTa
X duration,
xExpenseIncomeDueToRateRe debit
gulation

Povečanje (zmanjšanje)
kratkoročnega odhodka za
odmerjeni davek (prihodka od
odmerjenega davka) zaradi
regulacije cen

Povečanje (zmanjšanje) kratkoročnega odhodka za odmer razkritje: MSRP 14, 34. člen
jeni davek (prihodka od odmerjenega davka) zaradi regu
lacije 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 (pri
hodek od odmerjenega davka)]

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 ustrezniki;
Učinek sprememb deviznih tečajev na denarna sredstva in
njihove ustreznike]

Povečanje (zmanjšanje) sredstev (obveznosti) iz pogojnih razkritje: MSRP 3, B67.(b)(i)
nadomestil, povezanih s poslovno združitvijo.
člen

L 429/439

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalents

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje)
odloženih stroškov pridobivanja
iz naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja, primer: MSRP 4, IG39.
ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. [glej: Odloženi stroški člen – datum prenehanja
pridobivanja iz naslova zavarovalnih pogodb]
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTa X duration,
xExpenseIncomeDueToRateRe debit
gulation

Povečanje (zmanjšanje) odhodka
za odloženi davek (prihodka od
odloženega davka) zaradi
regulacije 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)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81.
obveznosti (terjatve) za odloženi davek. [glej: Obveznost (terjatev) za odloženi davek]
člen
davek

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReasona
blyPossibleDecreaseInActuaria
lAssumption

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje) obveze
za določene zaslužke zaradi
razumno mogočega zmanjšanja
v aktuarski predpostavki

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReasona
blyPossibleIncreaseInActuaria
lAssumption

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje) obveze
Povečanje (zmanjšanje) obveze za določene zaslužke, ki bi razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
za določene zaslužke zaradi
ga povzročilo povečanje v pomembni aktuarski pred
razumno mogočega povečanja v postavki, ki je bilo razumno mogoče ob koncu poročeval
aktuarski predpostavki
skega obdobja. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividend
sPayableThroughChangeInFair
ValueOfNoncashAssetsHeld
ForDistributionToOwners

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
obveznosti za dividende iz
naslova spremembe poštene
vrednosti nedenarnih sredstev v
posesti za razdelitev lastnikom

Povečanje (zmanjšanje) obveze za določene zaslužke, ki bi razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
ga povzročilo zmanjšanje v pomembni aktuarski pred
postavki, ki je bilo razumno mogoče ob koncu poročeval
skega obdobja. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti za dividende iz naslova razkritje: OPMSRP 17, 16.(b)
spremembe poštene vrednosti nedenarnih sredstev v člen
posesti za razdelitev lastnikom.

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

SL

ifrs-full

L 429/440

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala zaradi
razumno mogočega zmanjšanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki bi ga
povzročilo razumno mogoče zmanjšanje izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsu
ranceContractsHeld

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala zaradi
razumno mogočega zmanjšanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, izdane
zavarovalne pogodbe pred
zmanjšanjem tveganja s
sklenjenimi pozavarovalnimi
pogodbami

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki bi ga razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
povzročilo razumno mogoče zmanjšanje izpostavljenosti člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP 1.1.2021
17, pred zmanjšanjem tveganja s sklenjenimi pozavaro
valnimi pogodbami.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala zaradi
razumno mogočega povečanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki bi ga
povzročilo razumno mogoče povečanje izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsu
ranceContractsHeld

X instant,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
lastniškega kapitala zaradi
razumno mogočega povečanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, izdane
zavarovalne pogodbe pred
zmanjšanjem tveganja s
sklenjenimi pozavarovalnimi
pogodbami

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki bi ga razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
povzročilo razumno mogoče povečanje izpostavljenosti člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe 1.1.2021
MSRP 17, pred zmanjšanjem tveganja s sklenjenimi poza
varovalnimi pogodbami.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLia
bilitiesContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombina
tion

X duration,
credit

Povečanje obstoječih obveznosti, Povečanje obstoječih pogojnih obveznosti, pripoznanih v razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
pogojne obveznosti, pripoznane poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti, pripoznane
v poslovni združitvi
v poslovni združitvi; poslovne združitve [member]]

razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

L 429/441

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArises
FromContractsWithinScopeO
fIFRS17

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseInExistingPro
visionsOtherProvisions

X duration,
credit

Povečanje obstoječih rezervacij,
druge rezervacije

Povečanje obstoječih drugih rezervacij. [glej: Druge rezer razkritje: MRS 37, 84.(b) člen
vacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
Contracts

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem razkritje: MSRP 7, 35.I člen
poroštvu. [glej: Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
ContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti,
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti sredstev zaradi razumno mogočega zmanjšanja člen
neopazovanega vložka.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration,
MeasurementDueToReasona
credit
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputEntitysOwnEquityIn
struments

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja zaradi člen
razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega vložka.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputLiabilities

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti obveznosti zaradi razumno mogočega zmanjšanja člen
neopazovanega vložka.

SL

ifrs-full

L 429/442

Predpona

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje)
izpostavljenosti kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu [abstract]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu po obdavčitvi, zaradi razumno mogočega zmanj
šanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xEntitysOwnEquityInstruments

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v drugem vseobsegajočem donosu po obdavčitvi,
zaradi razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega
vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu po obdavčitvi, zaradi razumno mogočega zmanj
šanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu pred obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

L 429/443

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, sredstva

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v drugem vseobsegajočem donosu pred obdavčitvijo,
zaradi razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega
vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu pred obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxAssets

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v poslovnem izidu po obdav MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
čitvi, zaradi razumno mogočega zmanjšanja neopazova
nega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v poslovnem izidu po obdavčitvi, zaradi razumno
mogočega zmanjšanja neopazovanega vložka. [glej:
Davčni prihodki (odhodki)]

18.12.2020

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

SL

ifrs-full

L 429/444

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v poslovnem izidu po MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvi, zaradi razumno mogočega zmanjšanja neopa
zovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v poslovnem izidu pred MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega zmanjšanja
neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v poslovnem izidu pred obdavčitvijo, zaradi
razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega vložka.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo,
obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v poslovnem izidu pred MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega zmanjšanja
neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]
L 429/445

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleDecreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxLiabilities

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti sredstev zaradi razumno mogočega povečanja člen
neopazovanega vložka.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration,
MeasurementDueToReasona
credit
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputEntitysOwnEquityIn
struments

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja zaradi člen
razumno mogočega povečanja neopazovanega vložka.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputLiabilities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
nosti obveznosti zaradi razumno mogočega povečanja člen
neopazovanega vložka.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
X duration
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xAssets

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu po obdavčitvi, zaradi razumno mogočega pove
čanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTa
xEntitysOwnEquityInstruments

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v drugem vseobsegajočem donosu po obdavčitvi,
zaradi razumno mogočega povečanja neopazovanega
vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]
18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputAssets

SL

ifrs-full

L 429/446

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, po
obdavčitvi, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu po obdavčitvi, zaradi razumno mogočega pove
čanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxAssets

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu pred obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v drugem vseobsegajočem donosu pred obdavčitvijo,
zaradi razumno mogočega povečanja neopazovanega
vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v drugem
vseobsegajočem donosu, pred
obdavčitvijo, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v drugem vseobsegajočem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
donosu pred obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

L 429/447

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxLiabilities

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v poslovnem izidu po obdav MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
čitvi, zaradi razumno mogočega povečanja neopazova
nega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v poslovnem izidu po obdavčitvi, zaradi razumno
mogočega povečanja neopazovanega vložka. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, po obdavčitvi, obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v poslovnem izidu po MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvi, zaradi razumno mogočega povečanja neopa
zovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti sredstev, pripoznanega v poslovnem izidu pred MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega povečanja neopa
zovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]
18.12.2020

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossAfterTaxAssets

SL

ifrs-full

L 429/448

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, pripozna MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
nega v poslovnem izidu pred obdavčitvijo, zaradi
razumno mogočega povečanja neopazovanega vložka.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxLiabilities

X duration

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti
zaradi razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, pripoznano v poslovnem
izidu, pred obdavčitvijo,
obveznosti

Znesek povečanja (zmanjšanja) pri merjenju poštene vred splošna praksa:
nosti obveznosti, pripoznanega v poslovnem izidu pred MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvijo, zaradi razumno mogočega povečanja neopa
zovanega vložka. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. [glej: Po pošteni
vrednosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti podjetja
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAreC
hangedIndividuallyAssetsAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se vložki spreminjajo
posamično, sredstva [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAreC
hangedIndividuallyEntitysOw
nEquityInstrumentsAbstract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se vložki spreminjajo
posamično, lastni kapitalski
instrumenti podjetja [abstract]

L 429/449

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReasona
blyPossibleIncreaseInUnobser
vableInputRecognisedInProfi
tOrLossBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAreC
hangedIndividuallyLiabilitie
sAbstract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se vložki spreminjajo
posamično, obveznosti [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneou
slyAssetsAbstract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se spremeni več vložkov hkrati,
sredstva [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneou
slyEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se spremeni več vložkov hkrati,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneously
LiabilitiesAbstract

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti za
analize občutljivosti, pri katerih
se spremeni več vložkov hkrati,
obveznosti [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf X duration,
FinancialAssetsDescribedInPa debit
ragraph39EaOfIFRS4

Povečanje (zmanjšanje) poštene Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sred
vrednosti finančnih sredstev,
stev, opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4. [glej: Finančna
opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4 sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vred
nost]

razkritje:
MSRP 4, 39.E(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOf X duration,
FinancialAssetsOtherThanTho debit
seSpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4

Povečanje (zmanjšanje) poštene
vrednosti finančnih sredstev, ki
niso finančna sredstva iz 39.E(a)
člena MSRP 4

razkritje:
MSRP 4, 39.E(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Povečanje (zmanjšanje) pri
merjenju poštene vrednosti,
obveznosti

Uradni list Evropske unije

X duration,
credit

SL

ifrs-full

L 429/450

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) pri merjenju poštene vrednosti razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen
obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti finančnih sred
stev, ki niso finančna sredstva iz 39.E(a) člena MSRP 4.
[glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP 4,
poštena vrednost]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

18.12.2020

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) finančnih Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
sredstev
sredstva]
razkritje: MSRP 7, 35.I člen

IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsArisingFromChangeInMea
surementAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Povečanje (zmanjšanje) finančnih Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz razkritje: MSRP 7, 42.L(b) člen
sredstev, ki izhaja iz spremembe spremembe atributa merjenja pri prehodu podjetja na
atributa merjenja, začetek
MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]
uporabe MSRP 9

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsOnBasisOfMeasurementCa
tegoryFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Povečanje (zmanjšanje) finančnih
sredstev na podlagi kategorije
merjenja, začetek uporabe
MSRP 9

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia X instant,
bilitiesArisingFromChangeIn
credit
MeasurementAttributeFirstAp
plicationOfIFRS9

Povečanje (zmanjšanje) finančnih Povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti, ki izhaja iz razkritje: MSRP 7, 42.L(b) člen
obveznosti, ki izhaja iz
spremembe atributa merjenja pri prehodu podjetja na
spremembe atributa merjenja,
MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]
začetek uporabe MSRP 9

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia X instant,
bilitiesOnBasisOfMeasurement credit
CategoryFirstApplicationOfI
FRS9

Povečanje (zmanjšanje) finančnih
obveznosti na podlagi kategorije
merjenja, začetek uporabe
MSRP 9

Povečanje (zmanjšanje) finančnih obveznosti na podlagi razkritje: MSRP 7, 42.L(a) člen
njihovih kategorij merjenja v skladu z MRS 39 (tj. ki ne
izhajajo iz spremembe atributa merjenja pri prehodu na
MSRP 9). [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
obveznosti (sredstva) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro splošna praksa: MSRP 17, 99.
valne pogodbe. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne člen – začetek veljavnosti
pogodbe]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
LiabilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
obveznosti iz zavarovanja, brez
pozavarovanja

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz zavarovanja, brez splošna praksa: MRS 1, 85.
člen
pozavarovanja.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje)
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa: MRS 38,
dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva in dobro 118.(e) člen
ime]

SL

ifrs-full

Povečanje (zmanjšanje) finančnih
sredstev [abstract]

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev na podlagi razkritje: MSRP 7, 42.L(a) člen
njihovih kategorij merjenja v skladu z MRS 39 (tj. ki ne
izhajajo iz spremembe atributa merjenja pri prehodu na
MSRP 9). [glej: Finančna sredstva]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseInLiabilitiesA
risingFromFinancingActivities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B člen
nosti financiranja. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktiv
nosti financiranja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. [glej: Obveznosti
iz naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAssetsA
vailableForBenefits

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) čistih
sredstev, ki so na voljo za
izplačilo pokojnin

Povečanje (zmanjšanje) čistih sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(b) člen
izplačilo pokojnin. Čista razpoložljiva sredstva za pokoj
nine so sredstva pokojninskega programa, od katerih je
treba odšteti obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko
sedanjo vrednost obljubljenih pokojnin.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) čiste
Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141. člen
obveznosti za določene zaslužke zaslužke (sredstva določenega zaslužka). [glej: Čista obvez
(sredstva določenega zaslužka)
nost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) čiste
naložbe v finančni najem

Povečanje (zmanjšanje) čiste naložbe v finančni najem. razkritje: MSRP 16, 93. člen
[glej: Čiste naložbe v finančni najem]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberO
fOrdinarySharesIssued

shares

Povečanje (zmanjšanje) števila
izdanih navadnih delnic

Povečanje (zmanjšanje) števila izdanih navadnih delnic. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Navadne delnice [member]]
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

shares

Povečanje (zmanjšanje) števila
uveljavljajočih se delnic

Povečanje (zmanjšanje) števila uveljavljajočih se delnic. razkritje: MRS 1, 79.(a)(iv) člen
[glej: Število uveljavljajočih se delnic]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleDe
creaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) v
poslovnem izidu zaradi
razumno mogočega zmanjšanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Povečanje (zmanjšanje) v poslovnem izidu, ki bi ga
povzročilo razumno mogoče zmanjšanje izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17.

SL

ifrs-full

L 429/452

Predpona

primer: MSRP 4, IG37.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) v poslovnem izidu, ki bi ga razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
povzročilo razumno mogoče zmanjšanje izpostavljenosti člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe 1.1.2021
MSRP 17, pred zmanjšanjem tveganja s sklenjenimi poza
varovalnimi pogodbami.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleIn
creaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) v
poslovnem izidu zaradi
razumno mogočega povečanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Povečanje (zmanjšanje) v poslovnem izidu, ki bi ga
povzročilo razumno mogoče povečanje izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe
MSRP 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
X duration,
DueToReasonablyPossibleIn
credit
creaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17InsuranceContract
sIssuedBeforeMitigationBy
ReinsuranceContractsHeld

Povečanje (zmanjšanje) v
poslovnem izidu zaradi
razumno mogočega povečanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, izdane
zavarovalne pogodbe pred
zmanjšanjem tveganja s
sklenjenimi pozavarovalnimi
pogodbami

Povečanje (zmanjšanje) v poslovnem izidu, ki bi ga razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
povzročilo razumno mogoče povečanje izpostavljenosti člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe 1.1.2021
MSRP 17, pred zmanjšanjem tveganja s sklenjenimi poza
varovalnimi pogodbami.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvisionFo X duration,
debit
rUnearnedPremium

Povečanje (zmanjšanje)
rezervacije za nezasluženo
premijo

Povečanje (zmanjšanje) rezervacije za nezaslužene premije. splošna praksa: MRS 1, 85.
člen
[glej: Nezaslužene premije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) stanj v
dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen
zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja v dobro
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) stanj v
breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen
zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja v breme
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

razkritje: MSRP 17, 128.(a)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

L 429/453

Povečanje (zmanjšanje) v
poslovnem izidu zaradi
razumno mogočega zmanjšanja
izpostavljenosti tveganju, ki
izhaja iz pogodb iz področja
uporabe MSRP 17, izdane
zavarovalne pogodbe pred
zmanjšanjem tveganja s
sklenjenimi pozavarovalnimi
pogodbami

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseInProfitLoss
X duration,
DueToReasonablyPossibleDe
credit
creaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17InsuranceContract
sIssuedBeforeMitigationBy
ReinsuranceContractsHeld

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) rezerve iz dobičkov in izgub iz splošna praksa: MSRP 17, 116.
finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek člen – začetek veljavnosti
drugega vseobsegajočega donosa, v zvezi z zavarovalnimi 1.1.2021
pogodbami, za katere so se uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17. [glej: Rezerva iz
dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, za katere so se
uporabili C18.(b), C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen
MSRP 17]

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje)
obratnega kapitala

Povečanje (zmanjšanje) obratnega kapitala.

IncreaseDecreaseThroughAc
quisitionOfSubsidiary

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prevzema odvisnega
podjetja, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
prevzema odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja [mem člen
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAddi
tionalItemsNecessaryToUnder
standChangeInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova dodatnih postavk,
potrebnih za razumevanje
spremembe, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(d)
valne pogodbe, ki je posledica dodatnih postavk, ki so člen – začetek veljavnosti
morda potrebne za razumevanje spremembe čiste knjigo 1.1.2021
vodske vrednosti zavarovalnih pogodb. [glej: Obveznost
(sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassa
geOfTimeAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditev, ki izhajajo
iz preteka časa, konto
popravkov vrednosti za kreditne
izgube finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16.
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi prilagoditev člen – datum prenehanja
vrednosti, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Konto veljavnosti 1.1.2021
popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih sred
stev]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassa
geOfTimeLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditev, ki izhajajo
iz preteka časa, obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi prilagodi člen – datum prenehanja
tev, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Obveznosti iz veljavnosti 1.1.2021
naslova izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

IncreaseDecreaseInReserveOf
X duration,
GainsAndLossesOnFinancia
credit
lAssetsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCa
pital

ifrs-full

splošna praksa: MRS 7, 20.
člen

18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) rezerve
iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, v zvezi
z zavarovalnimi pogodbami, za
katere so se uporabili C18.(b),
C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen
MSRP 17

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev. [glej: primer: MSRP 4, IG37.
Pozavarovalna sredstva]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

IncreaseDecreaseInReinsuran
ceAssets

SL

Povečanje (zmanjšanje)
pozavarovalnih sredstev

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseThroughAd
justmentsArisingFromPassa
geOfTimeReinsuranceAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditev, ki izhajajo
iz preteka časa, pozavarovalna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
prilagoditev, ki izhajajo iz preteka časa. [glej: Pozavaro člen – datum prenehanja
valna sredstva]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mortisationOfInsuranceAcqui
sitionCashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
amortizacije denarnih tokov iz
naslova sklepalnih stroškov,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 103.(b)(ii)
valne pogodbe, ki je posledica amortizacije denarnih člen – začetek veljavnosti
tokov iz naslova sklepalnih stroškov. [glej: Obveznost 1.1.2021
(sredstvo) za zavarovalne pogodbe; Povečanje (zmanjšanje)
zaradi denarnih tokov iz naslova sklepalnih stroškov,
obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfitOr
LossAggregateDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova zneskov, pripoznanih v
poslovnem izidu, skupna razlika
med pošteno vrednostjo ob
začetnem pripoznanju in
transakcijsko ceno, ki se še mora
pripoznati v poslovnem izidu

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno vred primer: MSRP 7, IG14. člen,
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno primer: MSRP 7, 28.(b) člen
finančnih instrumentov, ki se še mora pripoznati v
poslovnem izidu, ki je posledica zneskov, pripoznanih v
poslovnem izidu. [glej: Skupna razlika med pošteno vred
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki
se še mora pripoznati v poslovnem izidu; Finančni instru
menti, razred [member]]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughAp
propriationOfRetainedEarnings credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova razdelitve zadržanega
čistega dobička, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
razdelitve zadržanega čistega dobička. [glej: Zadržani čisti člen
dobiček]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
lancesRecognisedInCurrentPe
riodInStatementOfFinancialPo
sitionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova stanj, v tekočem
obdobju pripoznanih v izkazu
finančnega položaja, stanja v
dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(i) člen
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi stanj, ki so v
tekočem obdobju pripoznana v izkazu finančnega polo
žaja. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
lancesRecognisedInCurrentPe
riodInStatementOfFinancialPo
sitionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova stanj, v tekočem
obdobju pripoznanih v izkazu
finančnega položaja, stanja v
breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(i) člen
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi stanj, ki so v
tekočem obdobju pripoznana v izkazu finančnega polo
žaja. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/455

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova poslovnih združitev in
odtujitev, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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 združitve
[member]; Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDispo
salsReimbursementRights

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova poslovnih združitev in
odtujitev, pravice do povračila

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila zaradi učinkov razkritje: MRS 19, 141.(h) člen
poslovnih združitev in odtujitev. [glej: Poslovne združitve
[member]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsDeferredTax credit
LiabilityAsset

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova poslovnih združitev,
obveznost (terjatev) za odloženi
davek

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81.
davek, ki izhaja iz poslovnih združitev. [glej: Obveznost člen
(terjatev) za odloženi davek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CashFlowsInsuranceContract
sLiabilityAsset

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova denarnih tokov,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)
valne pogodbe, ki je posledica denarnih tokov. [glej: člen – začetek veljavnosti
Obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CashFlowsInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangeInDiscountRateContin
gentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombination

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
X duration,
hangeInDiscountRateOtherPro credit
visions

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDispo
salsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

SL

ifrs-full

L 429/456

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova denarnih tokov,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe [abstract]

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) pogojnih obveznosti, pripoznanih razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
v poslovni združitvi, zaradi sprememb diskontne stopnje.
[glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združi
tvi; poslovne združitve [member]]

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova spremembe diskontne
stopnje, druge rezervacije

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij, ki izhaja iz spre razkritje: MRS 37, 84.(e) člen
membe diskontne stopnje. [glej: Druge rezervacije]

18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova spremembe diskontne
stopnje, pogojne obveznosti,
pripoznane v poslovni združitvi

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala podjetja, ki je splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
naslova spremembe v lastniškem posledica spremembe v lastniškem kapitalu odvisnih člen
kapitalu odvisnih podjetij,
podjetij. [glej: Odvisna podjetja [member]]
lastniški kapital

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangeInRiskAdjustmentFor
NonfinancialRiskThatDoesNo
tRelateToFutureOrPastServi
ceInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova spremembe prilagoditve
zaradi nefinančnega tveganja, ki
se ne nanaša na prihodnjo ali
preteklo storitev, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(b)(ii)
valne pogodbe, ki je posledica spremembe prilagoditve člen – začetek veljavnosti
zaradi nefinančnega tveganja, ki se ne nanaša na 1.1.2021
prihodnjo ali preteklo storitev. [glej: Obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe; Prilagoditev zaradi nefinančnega
tveganja [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInDiscountRatesRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb diskontnih
stopenj, stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spremembe člen
diskontnih stopenj. [glej: Stanja v dobro na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInDiscountRatesRegula
toryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb diskontnih
stopenj, stanja v breme na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spremembe člen
diskontnih stopenj. [glej: Stanja v breme na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInEstimatesThatAdjust
ContractualServiceMarginInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb ocen, ki
prilagodijo pogodbenostoritveno maržo, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(a)(i)
valne pogodbe, ki je posledica sprememb ocen, ki prila člen – začetek veljavnosti
godijo pogodbeno-storitveno maržo. [glej: Obveznost 1.1.2021
(sredstvo) za zavarovalne pogodbe; Pogodbeno-storitvena
marža [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInEstimatesThatDoNo
tAdjustContractualServiceMar
ginInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb ocen, ki ne
prilagodijo pogodbenostoritvene marže, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(a)(ii)
valne pogodbe, ki je posledica sprememb ocen, ki ne člen – začetek veljavnosti
prilagodijo pogodbeno-storitvene marže. [glej: Obveznost 1.1.2021
(sredstvo) za zavarovalne pogodbe; Pogodbeno-storitvena
marža [member]]

L 429/457

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughC
hangeInEquityOfSubsidiaries

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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 izhajajo [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja]
iz aktivnosti financiranja

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInForeignExchangeRa
tesNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb deviznih
tečajev, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(e) člen
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz spre
memb deviznih tečajev. [glej: Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInForeignExchangeRate
sRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb deviznih
tečajev, stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spremembe člen
deviznih tečajev. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInForeignExchangeRate
sRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb deviznih
tečajev, stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi spremembe člen
deviznih tečajev. [glej: Stanja v breme na kontih odlo
ženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInModelsOrRiskParame
tersExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb modelov ali
parametrov tveganja,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, IG20.B člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem primer: MSRP 7, 35.H člen
poroštvu, ki izhaja iz sprememb modelov ali parametrov
tveganja. [glej: Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInModelsOrRiskParame
tersFinancialAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb modelov ali
parametrov tveganja, finančna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen,
sprememb modelov ali parametrov tveganja. [glej: primer: MSRP 7, 35.H člen
Finančna sredstva]

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInFairValuesLiabilitiesA
risingFromFinancingActivities

SL

ifrs-full

L 429/458

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb lastniških
deležev v odvisnih podjetjih, ki
ne povzročijo izgube
obvladovanja, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala iz naslova razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii)
sprememb lastniških deležev v odvisnih podjetjih, ki ne člen
povzročijo izgube obvladovanja. [glej: Odvisna podjetja
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInOwnershipInterestsIn
SubsidiariesThatDoNotResul
tInLossOfControlEquityAttri
butableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb lastniških
deležev v odvisnih podjetjih, ki
ne povzročijo izgube
obvladovanja, lastniški kapital, ki
ga je mogoče pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki ga je razkritje: MSRP 12, 18. člen
mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja, iz
naslova sprememb lastniških deležev v odvisnih podjetjih,
ki ne povzročijo izgube obvladovanja. [glej: Odvisna
podjetja [member]; Lastniški kapital, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom obvladujočega podjetja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesThatRelateToCurrent
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb, ki se
nanašajo na trenutno storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(b)
valne pogodbe, ki je posledica sprememb, ki se nanašajo člen – začetek veljavnosti
na trenutno storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za zava 1.1.2021
rovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesThatRelateToCurrent
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesThatRelateToFutureSer
viceInsuranceContractsLiabili
tyAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughC
hangesThatRelateToFutureSer
viceInsuranceContractsLiabili
tyAssetAbstract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb, ki se
nanašajo na trenutno storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe [abstract]
X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb, ki se
nanašajo na prihodnjo storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

razkritje: MSRP 17, 103.(b)(iv)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 104.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

L 429/459

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb, ki se
nanašajo na prihodnjo storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe [abstract]

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro
valne pogodbe, ki je posledica sprememb, ki se nanašajo
na prihodnjo storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za zava
rovalne pogodbe]

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughC
hangesInOwnershipInterestsIn
SubsidiariesThatDoNotResul
tInLossOfControl

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje: MSRP 17, 103.(b)(iii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 104.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova sprememb, ki se
nanašajo na preteklo storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro
valne pogodbe zaradi sprememb, ki se nanašajo na
preteklo storitev, tj. spremembe denarnih tokov iz naslova
izpolnitve, povezanih z nastalimi škodami. [glej: Obvez
nost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCon
versionOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova zamenjave zamenljivih
instrumentov, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
zamenjave zamenljivih instrumentov.
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe ocene
transakcijske cene, sredstva iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posledica primer: MSRP 15, 118.(b) člen
kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki izha
jajo iz spremembe ocene transakcijske cene. Transakcijska
cena je znesek nadomestila, do katerega podjetje priča
kuje, 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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractLiabilities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe ocene
transakcijske cene, obveznosti iz
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe ocene transakcijske cene. Transak
cijska cena je znesek nadomestila, do katerega podjetje
pričakuje, da bo upravičeno v zameno za prenos oblju
bljenega blaga ali storitev kupcu, razen zneskov, ki se
zbirajo v imenu tretjih oseb (na primer nekateri prometni
davki). [glej: Povečanje (zmanjšanje) iz naslova kumula
tivnih naknadnih prilagoditev prihodkov, obveznosti iz
pogodb]

18.12.2020

IncreaseDecreaseThroughC
hangesThatRelateToPastServi
ceInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Pojasnilo oznake

L 429/460

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe izmere
napredka, sredstva iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posledica primer: MSRP 15, 118.(b) člen
kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki izha
jajo iz spremembe izmere napredka. [glej: Povečanje
(zmanjšanje) iz naslova kumulativnih naknadnih prilago
ditev prihodkov, sredstva iz pogodb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueArisingFromChan
geInMeasureOfProgressCon
tractLiabilities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe izmere
napredka, obveznosti iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe izmere napredka. [glej: Povečanje
(zmanjšanje) iz naslova kumulativnih naknadnih prilago
ditev prihodkov, obveznosti iz pogodb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueArisingFromCon
tractModificationContractAs
sets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe pogodbe,
sredstva iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posledica primer: MSRP 15, 118.(b) člen
kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, ki izha
jajo 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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
X duration,
mulativeCatchupAdjustment
credit
sToRevenueArisingFromCon
tractModificationContractLiabi
lities

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova kumulativnih naknadnih
prilagoditev prihodkov, ki
izhajajo iz spremembe pogodbe,
obveznosti iz pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen
dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov, 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 kumulativnih
naknadnih prilagoditev prihodkov, obveznosti iz pogodb]

L 429/461

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueArisingFromChan
geInMeasureOfProgressCon
tractAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
Povečanje (zmanjšanje) sredstev iz pogodb, ki so posledica primer: MSRP 15, 118.(b) člen
naslova kumulativnih naknadnih kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov. [glej:
prilagoditev prihodkov, sredstva Sredstva iz pogodb; Prihodki iz pogodb s kupci]
iz pogodb

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueContractLiabilities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz pogodb, ki so posle primer: MSRP 15, 118.(b) člen
naslova kumulativnih naknadnih dica kumulativnih naknadnih prilagoditev prihodkov.
prilagoditev prihodkov,
[glej: Obveznosti iz pogodb; Prihodki iz pogodb s kupci]
obveznosti iz pogodb

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDi
sposalOfSubsidiary

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova odtujitve odvisnega
podjetja, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
odtujitve odvisnih podjetij. [glej: Odvisna podjetja [mem člen
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec X duration,
tOfChangesInForeignExchange credit
RatesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka sprememb
deviznih tečajev, obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja

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 financi
ranja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInRiskOfNonper
formanceByIssuerOfReinsuran
ceContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka sprememb
tveganja neizpolnitve s strani
izdajatelja sklenjenih
pozavarovalnih pogodb,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(b)
valne pogodbe zaradi učinka sprememb tveganja neizpol člen – začetek veljavnosti
nitve s strani izdajatelja sklenjenih pozavarovalnih 1.1.2021
pogodb. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe; Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsAcquiredInPe
riodInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka pogodb,
pridobljenih v obdobju,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 108.(a)
valne pogodbe zaradi učinka pogodb, pridobljenih od člen – začetek veljavnosti
drugih podjetij pri prenosih zavarovalnih pogodb ali pri 1.1.2021
poslovnih združitvah v obdobju. [glej: Obveznost (sred
stvo) za zavarovalne pogodbe]

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustment
sToRevenueContractAssets

SL

ifrs-full

L 429/462

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MSRP 17, 104.(a)(iii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka pogodb, za
katere je bilo opravljeno začetno
pripoznanje v obdobju,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro
valne pogodbe zaradi učinka pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje v obdobju. [glej: Obvez
nost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfGroupsOfOnerousCon
tractsInitiallyRecognisedInPe
riodInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova učinka skupin kočljivih
pogodb, za katere je bilo
opravljeno začetno pripoznanje
v obdobju, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 108.(b)
valne pogodbe zaradi učinka skupin kočljivih pogodb, člen – začetek veljavnosti
za katere je bilo opravljeno začetno pripoznanje v 1.1.2021
obdobju. Zavarovalna pogodba je na datum začetnega
pripoznanja kočljiva, če denarni tokovi iz naslova izpol
nitve, dodeljeni pogodbi, vsi prej pripoznani denarni
tokovi iz naslova pridobitve zavarovanja in vsi denarni
tokovi, ki izhajajo iz pogodbe na datum začetnega pripo
znanja, skupaj predstavljajo neto denarni odtok. [glej:
Obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfOptions

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova uveljavitve opcij,
lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
uveljavitve opcij.
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova uveljavitve nakupnih
bonov, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala, ki je posledica splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
uveljavitve nakupnih bonov.
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExpe
rienceAdjustmentsInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova izkustvenih prilagoditev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(b)(iii)
valne pogodbe, ki je posledica izkustvenih prilagoditev. člen – začetek veljavnosti
Izkustvena prilagoditev je razlika: (a) pri prejemkih od 1.1.2021
premij (in vseh povezanih denarnih tokovih, kot so
denarni tokovi iz naslova sklepalnih stroškov in davkov
na zavarovalne premije) – med oceno na začetku obdobju
glede pričakovanih zneskov v obdobju in dejanskimi
denarnimi tokovi; (b) pri odhodkih iz zavarovalnih
storitev (brez odhodkov za pridobitev zavarovanja) –
med oceno na začetku obdobju glede pričakovanih
odhodkov v obdobju in dejanskimi odhodki, nastalimi v
obdobju. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe]

L 429/463

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsInitiallyReco
gnisedInPeriodInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova denarnih tokov
financiranja, obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti, ki izhajajo iz aktiv razkritje: MRS 7, 44.B(a) člen
nosti financiranja, zaradi sprememb denarnih tokov finan
ciranja. [glej: Denarni tokovi iz aktivnosti financiranja
(uporabljeni pri aktivnostih financiranja); Obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei X duration,
gnExchangeAndOtherMove
credit
mentsExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih tečajev
in drugih gibanj, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, IG20.B člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem primer: MSRP 7, 35.H člen
poroštvu, ki izhaja iz gibanj deviznih tečajev in drugih
gibanj. [glej: Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRi
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContractsAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih tečajev
in drugih gibanj, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei X duration,
gnExchangeAndOtherMove
debit
mentsFinancialAssets

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih tečajev
in drugih gibanj, finančna
sredstva

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei
gnExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih tečajev
in drugih gibanj, finančna
sredstva [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei X duration,
gnExchangeExposureToCredi
credit
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuaranteeCon
tracts

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova deviznih tečajev,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, IG20.B člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem primer: MSRP 7, 35.H člen
poroštvu, ki izhaja iz deviznih tečajev. [glej: Izpostavlje
nost kreditnemu tveganju pri obvezah iz posojil in
pogodbah o finančnem poroštvu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForei X duration,
gnExchangeFinancialAssets
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova gibanj deviznih tečajev,
finančna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen,
gibanj deviznih tečajev. [glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.H člen

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen,
gibanj deviznih tečajev in drugih gibanj. [glej: Finančna primer: MSRP 7, 35.H člen
sredstva]

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughFi
nancingCashFlowsLiabilitiesA
risingFromFinancingActivities

SL

ifrs-full

L 429/464

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) rezerve iz dobičkov in izgub iz primer:
finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek MSRP 17, 116. člen – začetek
drugega vseobsegajočega donosa, v zvezi z zavarovalnimi veljavnosti 1.1.2021
pogodbami, za katere so se uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17, ki je posledica dobičkov
(izgub) v obdobju. [glej: Rezerva iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa, v zvezi z zavarovalnimi
pogodbami, za katere so se uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
X duration,
curredClaimsAndOtherIncurre credit
dInsuranceServiceExpensesIn
suranceContractsLiabilityAsset

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova nastalih škod in drugih
odhodkov iz zavarovalnih
storitev, obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 103.(b)(i)
valne pogodbe zaradi nastalih škod in drugih odhodkov člen – začetek veljavnosti
iz zavarovalnih storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za 1.1.2021
zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherIn
suranceServiceExpensesPaidFo
rInsuranceContractsIssuedExc
ludingInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContract
sLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova plačanih nastalih škod in
drugih plačanih odhodkov iz
zavarovalnih storitev za izdane
zavarovalne pogodbe, brez
denarnih tokov iz naslova
sklepalnih stroškov, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)(iii)
valne pogodbe zaradi plačanih nastalih škod in drugih člen – začetek veljavnosti
plačanih odhodkov iz zavarovalnih storitev za izdane 1.1.2021
zavarovalne pogodbe, brez denarnih tokov iz naslova
sklepalnih stroškov. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavaro
valne pogodbe; Povečanje (zmanjšanje) zaradi denarnih
tokov iz naslova sklepalnih stroškov, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsRecoveredAndOt
herInsuranceServiceExpense
sRecoveredUnderReinsurance
ContractsHeldInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova povrnjenih nastalih škod
in drugih odhodkov iz
zavarovalnih storitev, povrnjenih
v okviru sklenjenih
pozavarovalnih pogodb,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)(iii)
valne pogodbe zaradi povrnjenih nastalih škod in drugih člen – začetek veljavnosti
plačanih odhodkov, povrnjenih v okviru sklenjenih poza 1.1.2021
varovalnih pogodb. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavaro
valne pogodbe; Sklenjene pozavarovalne pogodbe [mem
ber]]

L 429/465

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova dobičkov (izgub) v
obdobju, rezerva iz dobičkov in
izgub iz finančnih sredstev,
merjenih po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa, v zvezi z zavarovalnimi
pogodbami, za katere so se
uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughGain X duration,
sLossesInPeriodReserveOfGain credit
sAndLossesOnFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome
RelatedToInsuranceContract
sToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
denarnih tokov iz naslova
sklepalnih stroškov, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)(ii)
valne pogodbe, ki je posledica denarnih tokov iz naslova člen – začetek veljavnosti
sklepalnih stroškov. Denarni tokovi iz naslova sklepalnih 1.1.2021
stroškov so denarni tokovi, ki izhajajo iz stroškov prodaje,
prevzemanja v zavarovanje in začetka kritja skupine zava
rovalnih pogodb, ki se lahko neposredno pripišejo port
felju zavarovalnih pogodb, v katerega spada skupina. Taki
denarni tokovi vključujejo denarne tokove, ki se jih ne
more neposredno pripisati posameznim pogodbam ali
skupinam zavarovalnih pogodb v portfelju. [glej: Obvez
nost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceFinanceIncomeOrExpen
sesInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova finančnih prihodkov ali
odhodkov iz zavarovanja,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(c)
valne pogodbe, ki je posledica finančnih prihodkov ali člen – začetek veljavnosti
odhodkov iz zavarovanja. [glej: Obveznost (sredstvo) za 1.1.2021
zavarovalne pogodbe; Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prihodkov iz
zavarovanja, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 103.(a)
valne pogodbe, ki je posledica prihodkov iz zavarovanja. člen – začetek veljavnosti
[glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe; 1.1.2021
Prihodki iz zavarovanja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueNotRelatedTo
ContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRe
trospectiveApproachOrFairVa
lueApproachHasBeenApplie
dInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceAcquisitionCashFlowsIn
suranceContractsLiabilityAsset

SL

ifrs-full

L 429/466

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prihodkov iz
zavarovanja, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe [abstract]
X duration,
credit

Ta pripadnik pomeni povečanje (zmanjšanje) zaradi razkritje: MSRP 17, 114.(c)
prihodkov iz zavarovanja, ki niso povezani s pogodbami člen – začetek veljavnosti
ki so obstajale na datum prehoda, za katere se je upora 1.1.2021
bila prilagojena retrospektivna metoda (kot je opisana v
C6.–C19. členu MSRP 17) ali pristop poštene vrednosti
(kot je opisan v C20.–C24. členu MSRP 17). [glej: Obvez
nost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe; Prihodki iz zava
rovanja]

18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prihodkov iz
zavarovanja, ki niso povezani s
pogodbami, ki so obstajale na
datum prehoda, za katere se je
uporabila prilagojena
retrospektivna metoda ali
pristop poštene vrednosti,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prihodkov iz
zavarovanja, povezanih s
pogodbami, ki so obstajale na
datum prehoda, za katere se je
uporabil pristop poštene
vrednosti, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe

Ta pripadnik pomeni povečanje (zmanjšanje) zaradi razkritje: MSRP 17, 114.(b)
prihodkov iz zavarovanja, povezanih s pogodbami, ki so člen – začetek veljavnosti
obstajale na datum prehoda, za katere se je uporabil 1.1.2021
pristop poštene vrednosti (kot je opisan v C20.–C24.
členu MSRP 17). [glej: Obveznost (sredstvo) za zavaro
valne pogodbe; Prihodki iz zavarovanja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachHasBeenAp
pliedInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prihodkov iz
zavarovanja, povezanih s
pogodbami, ki so obstajale na
datum prehoda, za katere se je
uporabila prilagojena
retrospektivna metoda,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Ta pripadnik pomeni povečanje (zmanjšanje) zaradi razkritje: MSRP 17, 114.(a)
prihodkov iz zavarovanja, povezanih s pogodbami, ki so člen – začetek veljavnosti
obstajale na datum prehoda, za katere se je uporabila 1.1.2021
prilagojena retrospektivna metoda (kot je opisana v
C6.–C19. členu MSRP 17). [glej: Obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe; Prihodki iz zavarovanja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova odhodkov iz
zavarovalnih storitev, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 103.(b)
valne pogodbe, ki je posledica odhodkov iz zavarovalnih člen – začetek veljavnosti
storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogod 1.1.2021
be]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsuran
ceContractsLiabilityAssetAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova odhodkov iz
zavarovalnih storitev, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByComponentsInsuran
ceContractsLiabilityAssetAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova rezultata zavarovalnih
storitev za uskladitev po
sestavinah, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByRemainingCovera
geAndIncurredClaimsInsuran
ceContractsLiabilityAssetAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova rezultata zavarovalnih
storitev za uskladitev po
preostalem kritju in nastalih
škodah, obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe [abstract]

L 429/467

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsu
ranceContractsLiabilityAsset

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MSRP 17, 103.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
104. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova rezultata zavarovalnih
storitev, obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro
valne pogodbe, ki je posledica rezultata zavarovalnih
storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe; Rezultat zavarovalnih storitev]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
vestmentComponentsExclu
dedFromInsuranceRevenueAn
dInsuranceServiceExpensesIn
suranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova naložbenih sestavin,
izključenih iz prihodkov iz
zavarovanja in odhodkov iz
zavarovalnih storitev, obveznost
(sredstvo) za zavarovalne
pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 103.(c)
valne pogodbe zaradi naložbenih sestavin, izključenih iz člen – začetek veljavnosti
prihodkov iz zavarovanja in odhodkov iz zavarovalnih 1.1.2021
storitev. [glej: Opis pristopa, uporabljenega za določanje
naložbenih sestavin; Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLos
sOfControlOfSubsidiaryDefer
redTaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova izgube obvladovanja
odvisnega podjetja, obveznost
(terjatev) za odloženi davek

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatve) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81.
davek zaradi izgube obvladovanja odvisnega podjetja. člen
[glej: Obveznost (terjatev) za odloženi davek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModi X duration,
ficationOfContractualCashF
credit
lowsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova spremembe pogodbenih
denarnih tokov, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, 35.I(b) člen
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem
poroštvu, ki izhaja iz sprememb pogodbenih denarnih
tokov. [glej: Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModi X duration,
ficationOfContractualCashF
debit
lowsFinancialAssets

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova spremembe pogodbenih
denarnih tokov, finančna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, 35.I(b) člen
spremembe pogodbenih denarnih tokov. [glej: Finančna
sredstva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
X duration,
tExchangeDifferencesAllowan credit
ceAccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
konto popravkov vrednosti za
kreditne izgube finančnih
sredstev

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16.
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi čistih tečajnih člen – datum prenehanja
razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov iz veljavnosti 1.1.2021
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]

18.12.2020

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultInsurance
ContractsLiabilityAsset

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

L 429/468

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesDeferre
dAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

ifrs-full

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev zaradi čistih razkritje: MRS 41, 50.(f) člen
tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Biološka
sredstva]

X duration,
debit

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 – datum prenehanja
razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov iz veljavnosti 1.1.2021
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]

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
obveznosti (terjatev) za odloženi
davek

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (terjatev) za odloženi splošna praksa: MRS 12, 81.
davek, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, zaradi čistih člen
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: Obvez
nost (terjatev) za odloženi davek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena zaradi čistih razkritje: MSRP 3, B67.(d)(vi)
tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih člen
izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Dobro ime]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa:
dobrega imena zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz MRS 38, 118.(e)(vii) člen
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]

L 429/469

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
biološka sredstva

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughNe
X duration,
tExchangeDifferencesBiologica debit
lAssets

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba

18.12.2020

Predpona
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje: MRS 38, 118.(e)(vii)
dobrega imena zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz člen
prevedbe računovodskih izkazov iz funkcijske valute v
drugo predstavitveno valuto, vključno s prevedbo poslo
vanja v tujini v predstavitveno valuto poročajočega podje
tja. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesInvest
mentProperty

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
naložbene nepremičnine

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)
skih izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno člen
valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v pred
stavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Naložbene
nepremičnine]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb

Sprememba zavarovalnih obveznosti zaradi čistih tečajnih
razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v
različno predstavitveno valuto, in iz prevedbe poslovanja
v tujini v predstavitveno valuto poročajočega podjetja.
[glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in poza
varovalnih pogodb]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesOtherPro credit
visions

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
druge rezervacije

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij, ki izhaja iz splošna praksa: MRS 37, 84.
vpliva sprememb deviznih tečajev na rezervacije, ki se člen
merijo v valuti, ki ni predstavitvena valuta poročajočega
podjetja. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
opredmetena osnovna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(viii)
zaradi čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe raču člen
novodskih izkazov iz funkcijske valute v drugo predsta
vitveno valuto, vključno s prevedbo poslovanja v tujini v
predstavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Opred
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesReimbur
sementRightsAtFairValue

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
pravice do povračila, po pošteni
vrednosti

Povečanje (zmanjšanje) poštene vrednosti pravic do povra razkritje: MRS 19, 141.(e) člen
čila, ki izhaja iz vpliva sprememb deviznih tečajev na
programe, ki se merijo v valuti, ki ni predstavitvena valuta
poročajočega podjetja. [glej: Po pošteni vrednosti [mem
ber]; Pravice do povračila, po pošteni vrednosti]

primer: MSRP 4, IG37.(f)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

SL

ifrs-full
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IncreaseDecreaseThroughNe
tExchangeDifferencesReinsu
ranceAssets

ifrs-full

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseThroughNew X duration
TransactionsAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

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

Povečanje (zmanjšanje) skupne razlike med pošteno vred primer: MSRP 7, IG14. člen,
nostjo ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno primer: MSRP 7, 28.(b) člen
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]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOb
tainingOrLosingControlOfSub
sidiariesOrOtherBusinessesLia
bilitiesArisingFromFinancin
gActivities

Povečanje (zmanjšanje) s
pridobitvijo ali izgubo
obvladovanja odvisnih podjetij
ali drugih poslovnih subjektov,
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

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]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
X duration,
herChangesAllowanceAccount credit
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, konto
popravkov vrednosti za kreditne
izgube finančnih sredstev

Povečanje (zmanjšanje) konta popravkov vrednosti za splošna praksa: MSRP 7, 16.
kreditne izgube finančnih sredstev zaradi sprememb, ki člen – datum prenehanja
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. veljavnosti 1.1.2021
[glej: Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube
finančnih sredstev]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
odloženi stroški pridobivanja iz
naslova zavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja iz
naslova zavarovalnih pogodb zaradi sprememb, ki jih
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zavaro
valnih pogodb]

X duration,
credit

X duration,
debit

primer: MSRP 4, IG39.(e)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/471

Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
čistih tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe računovod člen – datum prenehanja
skih izkazov iz funkcijske valute v drugo predstavitveno veljavnosti 1.1.2021
valuto, vključno s prevedbo poslovanja enot v tujini v
predstavitveno valuto poročajočega podjetja. [glej: Pozava
rovalna sredstva]

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova čistih tečajnih razlik,
pozavarovalna sredstva

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

18.12.2020
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa:
dobrega imena zaradi sprememb, ki jih podjetje ne MRS 38, 118.(e)(viii) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Neopredmetena sredstva in dobro ime]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

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]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesInvestmentProperty debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
naložbene nepremičnine

Povečanje (zmanjšanje) naložbenih nepremičnin zaradi razkritje: MRS 40, 79.(d)(viii)
sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen, razkritje: MRS 40, 76.(g)
izkazu ali pojasnilu. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi sprememb,
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)

Povečanje (zmanjšanje) čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 19, 141.
zaslužke (sredstva določenega zaslužka) zaradi sprememb, člen
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
X duration,
herChangesPropertyPlantAndE debit
quipment

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
opredmetena osnovna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(ix)
zaradi sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v člen
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, stanja
v dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi sprememb, ki člen
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

X duration,
credit

primer: MSRP 4, IG37.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesIntangibleAsset
sAndGoodwill

SL

ifrs-full

L 429/472

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, stanja
v dobro na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalancesAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalancesAb
stract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
pozavarovalna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) pozavarovalnih sredstev zaradi splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen – datum prenehanja
izkazu ali pojasnilu. [glej: Pozavarovalna sredstva]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herContributionsByOwners

X duration,
credit

Povečanje iz naslova drugih
prispevkov lastnikov, lastniški
kapital

Povečanje lastniškega kapitala iz naslova drugih razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii)
prispevkov lastnikov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v člen
istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herDistributionsToOwners

X duration,
debit

Zmanjšanje iz naslova drugih
razdelitev lastnikom, lastniški
kapital

Zmanjšanje lastniškega kapitala iz naslova drugih razde razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii)
litev lastnikom, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen
izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herMovementsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuaranteeCon
tracts

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih gibanj,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, IG20.B člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem primer: MSRP 7, 35.H člen,
poroštvu zaradi drugih gibanj. [glej: Izpostavljenost kredit primer: MSRP 7, 35.I člen
nemu tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, stanja
v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi sprememb, ki člen
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 (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb, stanja
v breme na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [abstract]

L 429/473

Ime elementa/vloga URI

IncreaseDecreaseThroughOt
herMovementsFinancialAssets

ifrs-full

X duration,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsuranceCon credit
tractsHeldInsuranceContract
sLiabilityAsset

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova premij, plačanih za
sklenjene pozavarovalne
pogodbe, obveznost (sredstvo)
za zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)(i)
valne pogodbe, ki je posledica premij, plačanih za skle člen – začetek veljavnosti
njene pozavarovalne pogodbe. [glej: Obveznost (sredstvo) 1.1.2021
za zavarovalne pogodbe; Sklenjene pozavarovalne
pogodbe [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsurance
ContractsIssuedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova premij, prejetih za
izdane zavarovalne pogodbe,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 105.(a)(i)
valne pogodbe, ki je posledica premij, prejetih za izdane člen – začetek veljavnosti
zavarovalne pogodbe. [glej: Obveznost (sredstvo) za zava 1.1.2021
rovalne pogodbe]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRec
lassificationAdjustmentsInPe
riodReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToW
hichPara
graphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prilagoditve zaradi
prerazvrstitev v obdobju, rezerva
iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, v zvezi
z zavarovalnimi pogodbami, za
katere so se uporabili C18.(b),
C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen
MSRP 17

Povečanje (zmanjšanje) rezerve iz dobičkov in izgub iz primer:
finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek MSRP 17, 116. člen – začetek
drugega vseobsegajočega donosa, v zvezi z zavarovalnimi veljavnosti 1.1.2021
pogodbami, za katere so se uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17, ki je posledica prilago
ditve zaradi prerazvrstitev v obdobju. [glej: Rezerva iz
dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa,
v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, za katere so se
uporabili C18.(b), C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen MSRP
17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughReco X duration,
gnitionOfContractualService
credit
MarginInProfitOrLossToRef
lectTransferOfServicesInsuran
ceContractsLiabilityAsset

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova pripoznanja pogodbenostoritvene marže v poslovnem
izidu, ki odraža prenos storitev,
obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti (sredstva) za zavaro razkritje: MSRP 17, 104.(b)(i)
valne pogodbe, ki je posledica pripoznanja pogodbeno- člen – začetek veljavnosti
storitvene marže v poslovnem izidu, ki odraža prenos 1.1.2021
storitev. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe; Pogodbeno-storitvena marža [member]]

18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev, ki izhaja iz primer: MSRP 7, IG20.B člen,
drugih gibanj. [glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.H člen,
primer: MSRP 7, 35.I člen

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih gibanj, finančna
sredstva

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/474

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Zmanjšanje (povečanje) iz
naslova plačilnih transakcij na
podlagi delnic, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii)
plačilnih transakcij na podlagi delnic. [glej: Lastniški kapi člen
tal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTime X duration,
ValueOfMoneyAdjustmentOt credit
herProvisions

Povečanje iz naslova
prilagoditev, ki izhajajo iz
preteka časa, druge rezervacije

Povečanje drugih rezervacij zaradi prilagoditev, ki izhajajo razkritje: MRS 37, 84.(e) člen
iz preteka časa. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTran
sactionsWithOwners

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova transakcij z lastniki,
lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi tran splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
sakcij z lastniki.
člen

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransferBetweenRevaluation
ReserveAndRetainedEarnings

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosa med presežkom
iz prevrednotenja in zadržanim
čistim dobičkom, lastniški
kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi prenosa splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
med presežkom iz prevrednotenja in zadržanim čistim člen
dobičkom. [glej: Zadržani čisti dobiček; Presežek iz
prevrednotenja]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChanges
BiologicalAssets

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
biološka sredstva

Povečanje (zmanjšanje) bioloških sredstev zaradi spre razkritje: MRS 41, 50.(g) člen
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChangesE
quity

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi spre razkritje: MRS 1, 106.(d) člen
memb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu
ali pojasnilu. [glej: Lastniški kapital]

IncreaseDecreaseThroughSha
rebasedPaymentTransactions

L 429/475

X duration,
credit

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) odloženih stroškov pridobivanja, splošna praksa: MSRP 4, 37.(e)
ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, zaradi obračuna v člen – datum prenehanja
senci. Obračun v senci je usmeritev, za katero je značilno veljavnosti 1.1.2021
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 lastniškem kapitalu
in posledična sprememba knjigovodske vrednosti zavaro
valne obveznosti se prav tako pripozna v lastniškem kapi
talu. [glej: Odloženi stroški pridobivanja iz naslova zava
rovalnih pogodb]

IncreaseDecreaseThroughSha
X duration,
dowAccountingDeferredAcqui debit
sitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova obračuna v senci,
odloženi stroški pridobivanja iz
naslova zavarovalnih pogodb

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
TransfersAndOtherChangesGo debit
odwill

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova drugih sprememb,
dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) dobrega imena zaradi sprememb, razkritje: MSRP 3, B67.(d)(vii)
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas člen
nilu. [glej: Dobro ime]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsAndGoodwill

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva in dobro ime

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa:
dobrega imena zaradi prenosov in sprememb, ki jih MRS 38, 118.(e) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Neopredmetena sredstva in dobro ime]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva in dobro ime [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
TransfersAndOtherChangesIn debit
tangibleAssetsOtherThanGood
will

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChangesOt
herProvisions

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, druge rezervacije

Povečanje (zmanjšanje) drugih rezervacij zaradi prenosov splošna praksa: MRS 37, 84.
in sprememb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem člen
izkazu ali pojasnilu. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sPropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sPropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

SL

ifrs-full

L 429/476

Predpona

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov in drugih
sprememb, opredmetena
osnovna sredstva [abstract]

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen splošna praksa:
dobrega imena zaradi prenosov in sprememb, ki jih MRS 38, 118.(e) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov, finančna
sredstva

Povečanje (zmanjšanje) finančnih sredstev zaradi preno primer: MSRP 7, IG20.B člen,
sov. [glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.I(d) člen,
primer: MSRP 7, 35.H člen

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromConstructionIn
ProgressPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov iz
nedokončanih gradbenih del,
opredmetena osnovna sredstva

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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromToInvestment
PropertyPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov iz naložbenih
nepremičnin (med naložbene
nepremičnine), opredmetena
osnovna sredstva

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
zaradi prenosov iz naložbenih nepremičnin (med nalož člen
bene nepremičnine). [glej: Opredmetena osnovna sredstva;
Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Povečane (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev in splošna praksa:
dobrega imena zaradi prenosov. [glej: Neopredmetena MRS 38, 118.(e) člen
sredstva in dobro ime]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Povečane (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen splošna praksa: MRS 38,
dobrega imena zaradi prenosov. [glej: Neopredmetena 118.(e) člen
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov, obveznosti iz
naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Povečanje (zmanjšanje) obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb zaradi pridobitev
od drugih zavarovateljev ali prenosov drugim zavarovate
ljem. [glej: Obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb]

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFinancialAssets

ifrs-full

primer: MSRP 4, IG37.(e)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/477

X duration,
debit

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

Povečanje (zmanjšanje) izpostavljenosti kreditnemu primer: MSRP 7, IG20.B člen,
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem primer: MSRP 7, 35.I(d) člen,
poroštvu zaradi prenosov. [glej: Izpostavljenost kredit primer: MSRP 7, 35.H člen
nemu tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu]

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
TransfersExposureToCreditRi credit
skOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

SL

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov,
izpostavljenost kreditnemu
tveganju pri obvezah iz posojil
in pogodbah o finančnem
poroštvu

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

IncreaseDecreaseThrough
TransfersPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov, opredmetena
osnovna sredstva

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

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposalGroupsRe
gulatoryDeferralAccountCre
ditBalances

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov med skupine
za odtujitev, stanja v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v dobro na kontih odloženih primer: MSRP 14, IE5. člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi prenosov med primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
skupine za odtujitev. [glej: Skupine za odtujitev, razvrš člen
čene kot v posesti za prodajo [member]; Stanja v dobro
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposalGroupsRe
gulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
debit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosov med skupine
za odtujitev, stanja v breme na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje (zmanjšanje) stanj v breme na kontih odloženih primer: MSRP 14, IE5. člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije zaradi prenosov med primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
skupine za odtujitev. [glej: Skupine za odtujitev, razvrš člen
čene kot v posesti za prodajo [member]; Stanja v breme
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova prenosa v zakonsko
predpisane rezerve, lastniški
kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
prenosov v zakonsko predpisane rezerve. [glej: Zakonsko člen
predpisane rezerve]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea
suryShareTransactions

X duration,
credit

Povečanje (zmanjšanje) iz
naslova transakcij s trezorskimi
delnicami, lastniški kapital

Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala zaradi tran razkritje: MRS 1, 106.(d) člen
sakcij s trezorskimi delnicami. [glej: Lastniški kapital;
Trezorske delnice]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsAssets

X duration,
debit

Povečanje pri merjenju poštene Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sredstev razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti zaradi spremembe več zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža člen
neopazovanih vložkov, ki
razumno mogoče druge predpostavke.
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, sredstva

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

X duration,
credit

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

SL

ifrs-full
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Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
kapitalskih instrumentov podjetja zaradi spremembe več člen
neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče druge
predpostavke.

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje pri merjenju poštene Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti obvez razkritje: MSRP 13, 93.(h)(ii)
vrednosti zaradi spremembe več nosti zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki člen
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke.
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, obveznosti

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, sredstva

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu, po obdav MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
čitvi, zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznan v drugem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vseobsegajočem donosu, po obdavčitvi, zaradi spremembe
več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno mogoče
druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
po obdavčitvi, obveznosti

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu, po MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvi, zaradi spremembe več neopazovanih vložkov,
ki odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Davčni prihodki (odhodki)]
L 429/479

X duration,
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IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsLiabilities

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu, pred obdav MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
čitvijo, zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge predpostavke. [glej:
Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxEntitysOwnEquityIn
struments

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznan v drugem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
vseobsegajočem donosu, pred obdavčitvijo, zaradi spre
membe več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno
mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxLiabilities

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
drugem vseobsegajočem donosu,
pred obdavčitvijo, obveznosti

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu, pred MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obdavčitvijo, zaradi spremembe več neopazovanih vlož
kov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
sredstva

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznan v poslovnem izidu, po obdavčitvi, zaradi spre MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
membe več neopazovanih vložkov, ki odraža razumno
mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni prihodki
(odhodki)]

18.12.2020
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IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxAssets

SL

ifrs-full
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Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznan v poslovnem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
izidu, po obdavčitvi, zaradi spremembe več neopazovanih
vložkov, ki odraža razumno mogoče druge predpostavke.
[glej: Davčni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxLiabilities

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, po obdavčitvi,
obveznosti

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznan v poslovnem izidu, po obdavčitvi, zaradi MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, sredstva

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti sredstev, splošna praksa:
pripoznan v poslovnem izidu, pred obdavčitvijo, zaradi MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Znesek povečanja pri merjenju poštene vrednosti lastnih splošna praksa:
kapitalskih instrumentov podjetja, pripoznan v poslovnem MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
izidu, pred obdavčitvijo, zaradi spremembe več neopazo
vanih vložkov, ki odraža razumno mogoče druge pred
postavke. [glej: Davčni prihodki (odhodki)]
L 429/481
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IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustment
X duration,
sArisingFromPassageOfTime
credit
ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCom
binationsContractAssets

ifrs-full

Sklic

Znesek povečanje pri merjenju poštene vrednosti obvez splošna praksa:
nosti, pripoznan v poslovnem izidu, pred obdavčitvijo, MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
zaradi spremembe več neopazovanih vložkov, ki odraža
razumno mogoče druge predpostavke. [glej: Davčni
prihodki (odhodki)]

Povečanje iz naslova
prilagoditev, ki izhajajo iz
preteka časa, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

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 združitvi;
poslovne združitve [member]]

X duration,
debit

Povečanje iz naslova poslovnih
združitev, sredstva iz pogodb

Povečanje sredstev iz pogodb zaradi poslovnih združitev. primer: MSRP 15, 118.(a) člen
[glej: Poslovne združitve [member]; Sredstva iz pogodb]

IncreaseThroughBusinessCom
binationsContractLiabilities

X duration,
credit

Povečanje iz naslova poslovnih Povečanje obveznosti iz pogodb zaradi poslovnih združi primer: MSRP 15, 118.(a) člen
združitev, obveznosti iz pogodb tev. [glej: Poslovne združitve [member]; Obveznosti iz
pogodb]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquire
dInBusinessCombinationRegu
latoryDeferralAccountDebitBa
lances

X duration,
debit

Povečanje iz naslova postavk,
prevzetih v poslovni združitvi,
stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje stanj v breme na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zaradi postavk, prevzetih v poslovni združitvi. [glej: člen
Poslovne združitve [member]; Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssume
dInBusinessCombinationRegu
latoryDeferralAccountCredit
Balances

X duration,
credit

Povečanje iz naslova postavk,
prevzetih v poslovni združitvi,
stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Povečanje stanj v dobro na kontih odloženih zneskov primer: MSRP 14, 33.(a)(iii)
zaradi postavk, prevzetih v poslovni združitvi. [glej: člen
Poslovne združitve [member]; Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLia
bilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X duration,
credit

Povečanje iz naslova novih
Povečanje obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financira primer: MRS 7 A Izkaz
najemov, obveznosti, ki izhajajo nja, zaradi novih najemov. [glej: Obveznosti, ki izhajajo iz denarnih tokov za podjetje, ki
iz aktivnosti financiranja
aktivnosti financiranja]
ni finančna institucija, primer:
MRS 7, 44.B člen

18.12.2020

Povečanje pri merjenju poštene
vrednosti zaradi spremembe več
neopazovanih vložkov, ki
odraža razumno mogoče druge
predpostavke, pripoznano v
poslovnem izidu, pred
obdavčitvijo, obveznosti

X duration

Uradni list Evropske unije

IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsToRef
lectReasonablyPossibleAlterna
tiveAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba

L 429/482

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povečanje iz naslova izdaje ali
nakupa, izpostavljenost
kreditnemu tveganju pri obvezah
iz posojil in pogodbah o
finančnem poroštvu

Povečanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju pri primer: MSRP 7, IG20.B člen,
obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem poroštvu primer: MSRP 7, 35.I(a) člen,
zaradi izdaje ali nakupa. [glej: Izpostavljenost kreditnemu primer: MSRP 7, 35.H člen
tveganju pri obvezah iz posojil in pogodbah o finančnem
poroštvu]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Povečanje iz naslova izdaje ali
nakupa, finančna sredstva

Povečanje finančnih sredstev zaradi izdaje ali nakupa. primer: MSRP 7, IG20.B člen,
[glej: Finančna sredstva]
primer: MSRP 7, 35.I(a) člen,
primer: MSRP 7, 35.H člen

ifrs-full

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

X duration

Dodatna podeljena poštena
vrednost, spremenjeni dogovori
za plačilo na podlagi delnic

Pri spremenjenih dogovorih za plačilo na podlagi delnic je razkritje: MSRP 2, 47.(c)(ii)
to razlika med pošteno vrednostjo spremenjenega kapital člen
skega instrumenta in vrednostjo prvotnega kapitalskega
instrumenta, pri čemer se obe ocenita na datum spre
membe. [glej: Dogovori za plačilo na podlagi delnic
[member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Odškodninska sredstva,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za odškodninska razkritje: MSRP 3, B64.(g)(i)
sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: poslovne člen
združitve [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequently
HedgingRelationshipsAreDis
continuedAndRestarted

text

Navedba, kako pogosto se
razmerja varovanja pred
tveganjem prekinejo in na novo
začnejo

Opis navedbe, kako pogosto se razmerja varovanja pred razkritje: MSRP 7, 23.C(b)(iii)
tveganjem prekinejo in na novo začnejo.
člen

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGo
vernmentAssistanceWithDi
rectBenefitsForEntity

text

Navedba drugih oblik državnih
pomoči, od katerih je podjetje
imelo neposredne koristi

Opis oblik državnih pomoči, od katerih je podjetje imelo razkritje: MRS 20, 39.(b) člen
neposredne koristi, razen državnih podpor, pripoznanih v
računovodskih izkazih. [glej: Državne podpore]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilities

text

Navedba negotovosti za zneske
ali časovni okvir odtokov,
pogojne obveznosti

Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali čas razkritje: MRS 37, 86.(b) člen
morebitnega odtoka gospodarskih koristi za pogojne
obveznosti. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

L 429/483

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuaranteeCon
tracts

SL

ifrs-full
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali čas
morebitnega odtoka gospodarskih koristi za pogojne
obveznosti, pripoznane v poslovni združitvi. [glej:
Pogojne obveznosti [member]; poslovne združitve [mem
ber]]

razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen,
razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen,
razkritje: MSRP 3, B64.(j)(i)
člen

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Navedba negotovosti za zneske
ali časovni okvir odtokov,
pogojne obveznosti v poslovni
združitvi

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflow
sOtherProvisions

text

Navedba negotovosti za zneske Opis navedbe negotovosti, ki se nanašajo na znesek ali čas razkritje: MRS 37, 85.(b) člen
ali časovni okvir odtokov, druge odtokov gospodarskih koristi za druge rezervacije. [glej:
rezervacije
Druge rezervacije]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsAxis

axis

Posamezna sredstva ali denar
ustvarjajoče enote [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 36, 130. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsMember

member

Posamezna sredstva ali denar
ustvarjajoče enote [member]

Ta pripadnik pomeni posamezna sredstva ali denar ustvar razkritje: MRS 36, 130. člen
jajoče enote podjetja. [glej: Denar ustvarjajoče enote
[member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUseful
LivesAxis

axis

Denar ustvarjajoče enote [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 36, 134. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangi
bleAssetsWithIndefiniteUseful
LivesMember

member

Denar ustvarjajoče enote
[member]

Ta pripadnik pomeni najmanjšo določljivo skupino sred razkritje: MRS 36, 134. člen
stev, ki ustvarjajo denarne pritoke, v veliki meri neodvisne
od denarnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sred
stev.

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCoun
terpartiesMember

member

Posamično nepomembne
nasprotne stranke [member]

Ta pripadnik pomeni posamično nepomembne stranke v razkritje: MSRP 7, B52. člen
transakciji, ki niso podjetje.

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
debit

Pritoki denarnih sredstev iz
naložbenih aktivnosti

Denarni pritok iz naložbenih aktivnosti.

ifrs-full

InformationAboutCollateral
text block
HeldAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancementsForCreditimpai
redFinancialAssetsExplanatory

Informacije o zavarovanju s
premoženjem, ki je v posesti kot
poroštvo, in drugih elementov
za izboljšanje kreditne kakovosti
kreditno oslabljenih finančnih
sredstev [text block]

Razkritje informacij o zavarovanju s premoženjem, ki je v razkritje: MSRP 7, 35.K(c) člen
posesti kot poroštvo, in drugih elementov za izboljšanje
kreditne kakovosti (na primer kvantitativni opis obsega, v
katerem zavarovanje s premoženjem in drugi elementi za
izboljšanje kreditne kakovosti zmanjšujejo kreditno tvega
nje) za finančna sredstva, ki imajo na datum poročanja
poslabšano kreditno kakovost.

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba
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Predpona

splošna praksa: MRS 7, 16.
člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

18.12.2020

Predpona

Informacije o posledicah neskladnosti z zunanjimi kapital razkritje: MRS 1, 135.(e) člen
skimi zahtevami. [glej: Kapitalske zahteve [member]]

InformationAboutConsequen text
cesOfNoncomplianceWithEx
ternallyImposedCapitalRequire
ments

Informacije o posledicah
neskladnosti z zunanjimi
kapitalskimi zahtevami

ifrs-full

InformationAboutContingen
tAssetsThatDisclosureIsNot
Practicable

text

Informacije o pogojnih sredstvih, Informacije o dejstvu, da razkritje informacij o možnih razkritje: MRS 37, 91. člen
kadar razkritje ni izvedljivo
sredstvih, 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, ni izvedljivo.

ifrs-full

InformationAboutContingent
LiabilitiesThatDisclosureIsNot
Practicable

text

Informacije o dejstvu, da razkritje informacij, povezanih s razkritje: MRS 37, 91. člen
Informacije o neizvedljivosti
razkritja o pogojnih obveznostih pogojnimi obveznostmi, ni izvedljivo. [glej: Pogojne
obveznosti [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfNeitherPastDueNorImpai
redFinancialAssets

text block

Informacije o kreditni kakovosti
finančnih sredstev, ki niso
prekoračila zapadlosti v plačilo
in niso oslabljena [text block]

Razkritje informacij o kreditni kakovosti finančnih sred
stev, ki niso prekoračila zapadlosti v plačilo (nasprotna
stranka ni opravila plačila na pogodbeno določen datum)
in niso oslabljena. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuali
tyOfReinsuranceContracts
HeldThatAreAssets

text

Informacije o kreditni kakovosti
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, ki so sredstva

Informacije o kreditni kakovosti pozavarovalnih pogodb, razkritje:
ki jih je sklenilo podjetje, ki so sredstva. [glej: Sklenjene MSRP 17, 131.(b)
pozavarovalne pogodbe [member]]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditRi
skExposureInherentInFinancia
lAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

text

Informacije o izpostavljenosti
kreditnemu tveganju, značilnem
za finančna sredstva, opisana v
39.E(a) členu MSRP 4.

Informacije o izpostavljenosti kreditnemu tveganju,
vključno z znatnimi koncentracijami kreditnega tveganja,
značilnimi za finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu
MSRP 4. [glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu
MSRP 4, poštena vrednost]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRe
gulatoryFrameworksInWhic
hEntityOperates

text

Informacije o učinku
regulativnih okvirov, v katerih
posluje podjetje

Informacije o učinku regulativnih okvirov, v katerih razkritje:
MSRP 17, 126. člen – začetek
posluje podjetje.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefi
nitionsOfDefault

text

Informacije o opredelitvah
neplačila, ki jih uporablja
podjetje

Informacije o opredelitvah neplačila, ki jih uporablja razkritje: MSRP 7, 35.F(b) člen
podjetje, vključno z razlogi za izbiro takih opredelitev.

SL

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

razkritje:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

razkritje:
MSRP 4, 39.G člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

InformationAboutExposureA
risingFromLeasesNotYetCom
mencedToWhichLesseeIsCom
mitted

Informacije o izpostavljenosti, ki Informacije o najemnikovi izpostavljenosti, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(iv)
izhaja iz še ne začetih najemov, najemov, ki se še niso začeli, za katere se je najemnik člen
za katere se je najemnik zavezal zavezal.

ifrs-full

text
InformationAboutExposure
sToMarketRiskArisingFromEm
beddedDerivativesContainedIn
HostInsuranceContract

Informacije o izpostavljenostih
tržnemu tveganju, ki izhaja iz
vgrajenih izpeljanih finančnih
instrumentov, vključenih v
gostiteljsko zavarovalno
pogodbo

Informacije o izpostavljenostih obrestnim in tržnim tvega
njem, ki izhajajo iz vgrajenih izpeljanih finančnih instru
mentov, 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 [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOr
PortfoliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFeaturesT
hatCouldAffectLargePortio
nOfThatGroup

text

Informacije o skupinah ali
portfeljih finančnih
instrumentov s posebnimi
značilnostmi, ki bi lahko vplivale
na velik del te skupine

Informacije o skupinah ali portfeljih finančnih instru razkritje: MSRP 7, B8.H člen
mentov s posebnimi značilnostmi, ki bi lahko vplivale
na velik del te skupine, kot je koncentracija izpostavlje
nosti določenim tveganjem.

ifrs-full

InformationAboutHowDesi
gnatedRiskComponentRelate
sToHedgedItemInItsEntiretyEx
planatory

text block

Informacije o tem, kako je
določena sestavina tveganja
povezana s celotno pred
tveganjem varovano postavko
[text block]

Razkritje informacij o tem, kako je določena sestavina razkritje: MSRP 7, 22.C(b) člen
tveganja povezana s celotno pred tveganjem varovano
postavko. [glej: Pred tveganjem varovane postavke [mem
ber]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntity
DeterminedRiskComponent
DesignatedAsHedgedItemEx
planatory

text block

Informacije o tem, kako je
podjetje določilo sestavino
tveganja, ki je določena kot pred
tveganjem varovana postavka
[text block]

Razkritje informacij o tem, kako je podjetje določilo sesta razkritje: MSRP 7, 22.C(a) člen
vino tveganja, ki je določena kot pred tveganjem varovana
postavka (vključno z opisom narave razmerja med sesta
vino tveganja in celotno postavko). [glej: Pred tveganjem
varovane postavke [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpec
tedCashOutflowOnRedemptio
nOrRepurchaseWasDetermi
ned

text

Informacije o načinu določitve
Informacije o načinu določitve pričakovanega denarnega razkritje: MRS 1, 136.A(d) člen
pričakovanega denarnega odtoka odtoka za odkup ali ponovni nakup prodajljivih finančnih
za odkup ali ponovni nakup
instrumentov, razvrščenih kot lastniški kapital. [glej: Priča
kovani denarni odtok za odkup ali ponovni nakup
prodajljivih finančnih instrumentov]

SL

ifrs-full

L 429/486

Predpona

razkritje:
MSRP 4, 39.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Informacije o načinu določitve
pričakovane nihajnosti,
podeljene delniške opcije

Informacije o načinu določitve pričakovane nihajnosti, ki razkritje: MSRP 2, 47.(a)(ii)
se uporablja za določanje cene podeljenih delniških opcij, člen
vključno z razlago obsega, v katerem je pričakovana
nihajnost temeljila na pretekli nihajnosti.

ifrs-full

InformationAboutHowFairVa text
lueWasMeasuredShareOptions
Granted

Informacije o načinu merjenja
poštene vrednosti, podeljene
delniške opcije

Informacije o načinu merjenja poštene vrednosti pode razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
ljenih delniških opcij.

ifrs-full

InformationAboutHowFair
WasDeterminedIfNotOnBasi
sOfObservableMarketOtherE
quityInstrumentsGranted

text

Informacije o načinu merjenja
poštene vrednosti, če ni bila
določena na podlagi
opazovanega trga, drugi
podeljeni kapitalski instrumenti

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.

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWit
hRightsItRetainsInUnderlyin
gAssets

text

Informacije o načinu
najemodajalčevega obvladovanja
tveganja, povezanega s
pravicami, ki jih je obdržal v
sredstvih, ki so predmet najema

Informacije o tem, kako najemodajalec obvladuje tveganja, razkritje: MSRP 16, 92.(b) člen
povezana s pravicami, ki jih je obdržal v sredstvih, ki so
predmet najema.

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossFromIn
terestsInStructuredEntitiesIsDe
termined

text

Informacije o načinu določanja
največje izpostavljenosti
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]

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

text

Informacije o načinu določanja
največje izpostavljenosti
izgubam iz nadaljnje udeležbe

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 izpostavlje
nost izgubam iz nadaljnje udeležbe; Finančna sredstva]

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromExtensionOp
tionsAndTerminationOptions

Informacije o izpostavljenosti
Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(ii)
člen
najemnika, ki izhaja iz možnosti možnosti podaljšanja in odpovedi.
podaljšanja in odpovedi

L 429/487

text
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InformationAboutHowExpec
tedVolatilityWasDeterminedS
hareOptionsGranted

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Informacije o izpostavljenosti
najemnika, ki izhaja iz jamstev
za preostalo vrednost

Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz primer: MSRP 16, 59.(b)(iii)
jamstev za preostalo vrednost. Jamstvo za preostalo vred člen
nost je jamstvo, ki ga da najemodajalcu oseba, ki ni pove
zana z njim, da bo vrednost (ali del vrednosti) sredstva, ki
je predmet najema, ob koncu najema vsaj enaka določe
nemu znesku.

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromVariableLease
Payments

Informacije o izpostavljenosti
najemnika, ki izhaja iz
spremenljivih najemnin

Informacije o izpostavljenosti najemnika, ki izhaja iz spre primer: MSRP 16, 59.(b)(i) člen
menljivih najemnin. 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 mine
vanja časa.

ifrs-full

InformationAboutMajorCusto
mers

text

Informacije o pomembnejših
strankah

Informacije o pomembnejših strankah podjetja in obsegu, razkritje: MSRP 8, 34. člen
v katerem se podjetje zanaša nanje

ifrs-full

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

text

Informacije o trgu za finančne
instrumente

Informacije o trgu za finančne instrumente, za katere se razkritje:
razkritje poštene vrednosti ne zahteva. [glej: Finančni MSRP 7, 30.(c) člen – datum
instrumenti, razred [member]]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

text

Informacije o naravi
najemnikovih najemnih
dejavnosti

Informacije o naravi najemnikovih najemnih dejavnosti.

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LessorsLeasingActivities

text

Informacije o naravi
najemodajalčevih najemnih
dejavnosti

Informacije o naravi najemodajalčevih najemnih dejavno razkritje: MSRP 16, 92.(a) člen
sti.

ifrs-full

InformationAboutObjective
text
sPoliciesAndProcessesForMana
gingEntitysObligationToRe
purchaseOrRedeemPuttableFi
nancialInstruments

Informacije o ciljih, usmeritvah
in procesih podjetja za
upravljanje obveznosti
ponovnega nakupa ali odkupa
prodajljivih finančnih
instrumentov

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 kapi
talski instrumenti, kadar to zahtevajo imetniki instrumen
tov, vključno s kakršnimi koli spremembami iz prejšnjega
obdobja. [glej: Finančni instrumenti, razred [member]]

Uradni list Evropske unije

InformationAboutLesseesExpo text
sureArisingFromResidualValue
Guarantees

SL

ifrs-full
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Predpona

primer: MSRP 16, 59.(a) člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Informacije o potencialni
izpostavljenosti prihodnjim
denarnim odtokom, ki se ne
odražajo v merjenju obveznosti
iz najema

Informacije o najemnikovi potencialni izpostavljenosti primer: MSRP 16, 59.(b) člen
prihodnjim denarnim odtokom, ki se ne odražajo v
merjenju obveznosti iz najema. [glej: Obveznosti iz naje
mov]

ifrs-full

InformationAboutRelations
hipBetweenDisclosureOfDisag
gregatedRevenueFromCon
tractsWithCustomersAndReve
nueInformationForReportable
SegmentsExplanatory

text block

Informacije o razmerju med
razkritjem razčlenjenih
prihodkov iz pogodb s kupci in
informacijami o prihodkih za
odseke, o katerih se poroča [text
block]

Razkritje informacije o razmerju med razkritjem razčle razkritje: MSRP 15, 115. člen
njenih prihodkov iz pogodb s kupci in informacijami o
prihodkih za odseke, o katerih se poroča. [glej: Odseki, o
katerih se poroča [member]; Prihodki iz pogodb s kupci]

ifrs-full

InformationAboutRestriction text
sOrCovenantsImposedByLease
sOnLessee

Informacije o omejitvah ali
Informacije o omejitvah ali zavezah, ki jih najemniku primer: MSRP 16, 59.(c) člen
zavezah, ki jih najemniku nalaga nalaga najem.
najem

ifrs-full

InformationAboutRiskManage text
mentStrategyForRightsThatLes
sorRetainsInUnderlyingAssets

Informacije o strategiji
obvladovanja tveganj v zvezi s
pravicami, ki jih je
najemodajalec obdržal v
sredstvih, ki so predmet najema

Informacije o strategiji obvladovanja tveganj v zvezi s razkritje: MSRP 16, 92.(b) člen
pravicami, ki jih je najemodajalec obdržal v sredstvih, ki
so predmet najema, vključno z načini, na katere obvladuje
navedeno tveganje.

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLea
sebackTransactions

text

Informacije o prodajnih
transakcijah s povratnim
najemom

Informacije o prodajnih transakcijah s povratnim naje primer: MSRP 16, 59.(d) člen
mom.

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumption
sMadeInDeterminingThatEnti
tyIsInvestmentEntity

text

Informacije o bistvenih presojah Informacije o bistvenih presojah in predpostavkah pri razkritje: MSRP 12, 9.A člen
določitvi, da je podjetje naložbeno podjetje. [glej: Razkritje
in predpostavkah pri določitvi,
naložbenih podjetij [text block]]
da je podjetje naložbeno
podjetje

ifrs-full

InformationAboutUltimateRi
skManagementStrategyInRela
tionToHedgingRelationshipsT
hatEntityFrequentlyResets

text

Informacije o končni strategiji
obvladovanja tveganj v zvezi z
razmerji varovanja pred
tveganjem, ki jih podjetje
pogosto na novo določi

Informacije o končni strategiji obvladovanja tveganj v razkritje: MSRP 7, 23.C(b)(i)
zvezi z razmerji varovanja, ki jih podjetje pogosto na člen
novo določi.

L 429/489

text
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InformationAboutPotentialEx
posureToFutureCashOutflows
NotReflectedInMeasuremen
tOfLeaseLiability

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Informacije o tem, kje lahko uporabnik računovodskih
izkazov pridobi vse javno dostopne informacije na
podlagi MSRP 9, ki se nanašajo na podjetje v skupini in
niso zagotovljene v konsolidiranih računovodskih izkazih
za zadevno poročevalsko obdobje.

razkritje:
MSRP 4, 39.H člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsToDi
sposeOfFinancialInstruments

text

Informacije o tem, ali in kako
namerava podjetje odtujiti
finančne instrumente

Informacije o tem, ali in kako namerava podjetje odtujiti
finančne instrumente, za katere se razkritje poštene vred
nosti ne zahteva. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

razkritje:
MSRP 7, 30.(d) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

InformationHowFairValueWa
sMeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Informacije o načinu merjenja
poštene vrednosti, drugi
podeljeni kapitalski instrumenti

Informacije o načinu merjenja poštene vrednosti drugih razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
podeljenih kapitalskih instrumentov (tj. razen delniških
opcij) na datum merjenja.

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

text

Informacije o politiki podjetja
glede odpisov

Informacije o politiki podjetja glede odpisov, vključno s razkritje: MSRP 7, 35.F(e) člen
kazalniki, da ni razumnih pričakovanj glede povračila, in
informacije o politiki za finančna sredstva, ki so odpisana,
vendar v zvezi z njimi še vedno poteka izvršba.

ifrs-full

InformationOnHowEntityAp
pliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassificationHasC
hangedAsResultOfApplyingI
FRS9

text

Informacije, kako je podjetje
uporabljalo zahteve glede
razvrstitve iz MSRP 9 za
finančna sredstva, katerih
razvrstitev se je spremenila
zaradi uporabe MSRP 9

Informacije, kako je podjetje uporabljalo zahteve glede razkritje: MSRP 7, 42.J(a) člen
razvrstitve iz MSRP 9 za finančna sredstva, katerih
razvrstitev se je spremenila zaradi uporabe MSRP 9.

ifrs-full

InformationOnHowEntityDe
terminedThatFinancialAssetsA
reCreditimpairedFinancialAs
sets

text

Informacije o tem, kako je
podjetje ugotovilo, da imajo
finančna sredstva poslabšano
kreditno kakovost

Informacije o tem, kako je podjetje ugotovilo, da imajo razkritje: MSRP 7, 35.F(d) člen
finančna sredstva poslabšano kreditno kakovost.

18.12.2020

Informacije o tem, kje lahko
uporabnik računovodskih
izkazov pridobi vse javno
dostopne informacije,
pripravljene na podlagi MSRP 9,
ki niso zagotovljene v
konsolidiranih računovodskih
izkazih

Uradni list Evropske unije

text
InformationAboutWhereUse
rOfFinancialStatementsCanOb
tainAnyPubliclyAvailableI
FRS9InformationThatIsNotPro
videdInConsolidatedFinancial
Statements

SL

ifrs-full

L 429/490

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Informacije o tem, kako je
podjetje ugotovilo, ali se je
kreditno tveganje pri finančnih
instrumentih od začetnega
pripoznanja pomembno
povečalo

ifrs-full

text
InformationOnHowEntityRe
designatedFinancialAssetsWho
seClassificationHasChangedO
nInitiallyApplyingIFRS17

Informacije, kako je podjetje na Informacije, kako je podjetje na novo določilo finančna razkritje: MSRP 17, C33.(a)
novo določilo finančna sredstva, sredstva, katerih razvrstitev se je spremenila ob začetku člen – začetek veljavnosti
katerih razvrstitev se je
uporabe MSRP 17.
1.1.2021
spremenila ob začetku uporabe
MSRP 17

ifrs-full

InformationOnHowIncremen text
talFairValueGrantedWasMeasu
redModifiedSharebasedPay
mentArrangements

Informacije o načinu merjenja
dodatne podeljene poštene
vrednosti, spremenjeni dogovori
za plačilo na podlagi delnic

ifrs-full

text
InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpected
CreditLossesWereMeasuredOn
CollectiveBasis

Informacije o tem, kako so bili Informacije o tem, kako so bili instrumenti združeni v razkritje: MSRP 7, 35.F(c) člen
instrumenti združeni v skupine, skupine, če so se pričakovane kreditne izgube merile na
če so se pričakovane kreditne
skupni podlagi.
izgube merile na skupni podlagi

ifrs-full

InformationOnHowRequire
mentsForModificationOfCon
tractualCashFlowsOfFinancia
lAssetsHaveBeenApplied

Informacije o tem, kako so se
uporabljale zahteve glede
spremembe pogodbenih
denarnih tokov finančnih
sredstev

text

Informacije o tem, kako se je merila dodatna podeljena razkritje: MSRP 2, 47.(c)(iii)
poštena vrednost pri spremenjenih dogovorih za plačilo člen
na podlagi delnic. [glej: Dodatna podeljena poštena vred
nost, spremenjeni dogovori za plačilo na podlagi delnic;
Dogovori za plačilo na podlagi delnic [member]]

L 429/491

Informacije o tem, kako so se uporabljale zahteve iz glede razkritje: MSRP 7, 35.F(f) člen
spremembe pogodbenih denarnih tokov finančnih sred
stev, vključno s tem, kako podjetje: (a) ugotovi, ali se je
kreditno tveganje finančnega sredstva, ki se je spremenilo,
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-mesečnem
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.

Uradni list Evropske unije

InformationOnHowEntityDe
text
terminedWhetherCreditRiskOf
FinancialInstrumentsHasIncrea
sedSignificantlySinceInitialRe
cognition

SL

Informacije o tem, kako je podjetje ugotovilo, ali se je razkritje: MSRP 7, 35.F(a) člen
kreditno tveganje pri finančnih instrumentih od začetnega
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 kredit
nega tveganja, kadar so finančna sredstva zapadla več kot
30 dni, ovržena. [glej: Kreditno tveganje [member]]

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueOtherEquityInstruments
Granted

text

Informacije o tem, ali in kako so Informacije o tem, ali in kako so bile druge značilnosti razkritje: MSRP 2, 47.(b)(iii)
bile druge značilnosti vključene drugih podeljenih kapitalskih instrumentov (tj. razen člen
v merjenje poštene vrednosti,
delniških opcij) vključene v merjenje poštene vrednosti.
drugi podeljeni kapitalski
instrumenti

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueShareOptionsGranted

text

Informacije o tem, ali in kako so Informacije o tem, ali in kako so bile druge značilnosti razkritje: MSRP 2, 47.(a)(iii)
bile druge značilnosti vključene podelitve opcije (kot so tržne okoliščine) vključene v člen
v merjenje poštene vrednosti,
merjenje poštene vrednosti podeljenih opcij.
podeljene delniške opcije

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternal
lyImposedCapitalRequirements

text

Informacije o tem, ali je podjetje Informacije o tem, ali podjetje je izpolnjevalo kakršne koli razkritje: MRS 1, 135.(d) člen
izpolnjevalo kakršne koli
zunanje kapitalske zahteve, ki veljajo zanj. [glej: Kapitalske
zunanje kapitalske zahteve
zahteve [member]]

ifrs-full

InformationWhetherRecovera
bleAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

text

Informacije o tem, ali je
nadomestljiva vrednost sredstva
poštena vrednost, zmanjšana za
stroške odtujitve, ali vrednost pri
uporabi

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]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Prvič uporabljen MSRP [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 8, 28. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

member

Prvič uporabljen MSRP
[member]

Ta pripadnik pomeni MSRP, ki jih je podjetje prvič upora razkritje: MRS 8, 28. člen
bilo. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Prvič
uporabljen MSRP‘, če se ne uporablja noben drug pripad
nik. [glej: MSRP [member]]

18.12.2020

Informacije o tem, ali in kako so Informacije o tem, ali in kako so bile pričakovane divi razkritje: MSRP 2, 47.(b)(ii)
bile pričakovane dividende
dende vključene v merjenje poštene vrednosti za druge člen
vključene v merjenje poštene
podeljene kapitalske instrumente (tj. razen delniških
vrednosti, drugi podeljeni
opcij).
kapitalski instrumenti

Uradni list Evropske unije

InformationWhetherAndHo
text
wExpectedDividendsWereIn
corporatedIntoMeasuremen
tOfFairValueOtherEquityInstru
mentsGranted

SL

ifrs-full

L 429/492

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeOfI
FRS17Axis

axis

Vhodni podatki za metode, ki se Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 117.(a)
uporabljajo za merjenje pogodb ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
iz področja uporabe MSRP 17
1.1.2021
[axis]

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeOfI
FRS17Member

member

Vhodni podatki za metode, ki se
uporabljajo za merjenje pogodb
iz področja uporabe MSRP 17
[member]

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasu
reContractsWithinScopeOfI
FRS17

X.XX instant

Vhodni podatek za metodo, ki
Vrednost vhodnega podatka za metode, ki se uporabljajo razkritje: MSRP 17, 117.(a)
se uporablja za merjenje pogodb za merjenje pogodb iz področja uporabe MSRP 17.
člen – začetek veljavnosti
iz področja uporabe MSRP 17
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Zavarovalne pogodbe [axis];

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 100.(c)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 101. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 106. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 109. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Zavarovalne pogodbe po
sestavinah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 100.(c)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 101. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ta pripadnik pomeni vhodne podatke za metode, ki se razkritje: MSRP 17, 117.(a)
uporabljajo za merjenje pogodb iz področja uporabe člen – začetek veljavnosti
MSRP 17. Predstavlja tudi standardno vrednost za os 1.1.2021
‚Vhodni podatki za metode, ki se uporabljajo za merjenje
pogodb iz področja uporabe MSRP 17‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.
Uradni list Evropske unije
L 429/493

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Sklic

razkritje: MSRP 17, 100.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
101. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
107. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

member

Zavarovalne pogodbe po
sestavinah [member]

Ta pripadnik pomeni vse zavarovalne pogodbe, če se
razdružijo po sestavinah, tj. ocene sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih tokov, prilagoditev zaradi nefinan
čnega tveganja in pogodbeno-storitvena marža. Predstavlja
tudi standardno vrednost za os ‚Zavarovalne pogodbe po
sestavinah‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Zavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncurredC
laimsAxis

axis

Zavarovalne pogodbe po
preostalem kritju in nastalih
škodah [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 100. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami – začetek veljavnosti 1.1.2021
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
ningCoverageAndIncurredC
laimsMember

member

Zavarovalne pogodbe po
preostalem kritju in nastalih
škodah [member]

Ta pripadnik pomeni vse zavarovalne pogodbe, če so razkritje: MSRP 17, 100. člen
razdružene po preostalem kritju in nastalih škodah. Pred – začetek veljavnosti 1.1.2021
stavlja tudi standardno vrednost za os ‚Zavarovalne
pogodbe po preostalem kritju in nastalih škodah‘, če se
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Zavarovalne
pogodbe [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMem
ber

member

Izdane zavarovalne pogodbe
[member]

Ta pripadnik pomeni izdane zavarovalne pogodbe. [glej: razkritje: MSRP 17, 98.
Zavarovalne pogodbe [member]]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
107. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
109. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
131.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

Uradni list Evropske unije
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SL

Pojasnilo oznake
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Izdane zavarovalne pogodbe, ki
so sredstva

Znesek izdanih zavarovalnih pogodb, ki so sredstva. [glej: razkritje: MRS 1, 54.(da)
Sredstva; Izdane zavarovalne pogodbe [member]]
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
78.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedTha
tAreLiabilities

X instant,
credit

Izdane zavarovalne pogodbe, ki
so obveznosti

Znesek izdanih zavarovalnih pogodb, ki so obveznosti. razkritje: MRS 1, 54.(ma)
[glej: Obveznosti; Izdane zavarovalne pogodbe [member]] člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
78.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs
set

X instant,
credit

Obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe

Znesek obveznosti (sredstva) za zavarovalne pogodbe. razkritje:
[glej: Sredstva; Obveznosti; Zavarovalne pogodbe [mem MSRP 17, 99.(b) člen – začetek
ber]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs
setAtDateOfChangeContracts
WithDirectParticipationFeatu
resForWhichEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsuran
ceFinanceIncomeExpensesBet
weenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncome

X instant,
credit

Obveznost (sredstvo) za
zavarovalne pogodbe na datum
spremembe, pogodbe z elementi
neposredne udeležbe pri
dobičku, za katere je podjetje
spremenilo podlago za
razčlenitev finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja med
poslovni izid in drugi
vseobsegajoči donos

Znesek obveznosti (sredstva) za zavarovalne pogodbe na razkritje: MSRP 17, 113.(c)
datum spremembe podlage za razčlenitev finančnih člen – začetek veljavnosti
prihodkov (odhodkov) iz zavarovanja med poslovni izid 1.1.2021
in drugi vseobsegajoči donos za pogodbe z elementi
neposredne udeležbe pri dobičku, za katere se je uporabila
sprememba. [glej: Obveznost (sredstvo) za zavarovalne
pogodbe]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

member

Vrste zavarovalnih pogodb
[member]

Ta pripadnik pomeni pogodbo, po kateri ena stranka splošna praksa: MSRP 4,
(zavarovatelj) prevzame precejšnje zavarovalno tveganje Razkritje – datum prenehanja
od druge stranke (imetnik police) tako da se strinja, da veljavnosti 1.1.2021
bo imetniku police povrnila škodo, ki bi jo imetnik police
utrpel v določenem bodočem dogodku (zavarovani dogo
dek). Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Vrste
zavarovalnih pogodb‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

L 429/495

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

InsuranceContractsIssuedTha
tAreAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

member

ifrs-full

member
InsuranceContractsOtherT
hanThoseToWhichPremiumAl
locationApproachHasBeenAp
pliedMember

Sklic

Zavarovalne pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbo, po kateri ena stranka
(izdajatelj) 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 (zavarovani dogo
dek). Vsa sklicevanja na zavarovalne pogodbe v MSRP 17
veljajo tudi za: (a) sklenjene pozavarovalne pogodbe
razen: (i) za sklicevanja na izdane zavarovalne pogodbe;
in (ii) kot je opisano v 60.–70. členu MSRP 17; (b) nalož
bene pogodbe z možnostjo diskrecijske udeležbe, če
podjetje izdaja tudi zavarovalne pogodbe, razen za sklice
vanja na zavarovalne pogodbe v 3.(c) členu MSRP 17 in
kot je opisano v 71. členu MSRP 17. Naložbena pogodba
z možnostjo diskrecijske udeležbe je finančni instrument,
ki daje določenemu vlagatelju pogodbeno pravico, da kot
dodatek k znesku, ki ga ne določi izdajatelj, prejme
dodatne zneske: (a) za katere je verjetno, da bodo
pomemben delež celotnih pogodbenih upravičenj; (b)
katerih časovni okvir ali znesek sta v skladu s pogodbo
predmet proste presoje izdajatelja; ter (c) tiste, ki pogod
beno temeljijo na: (i) donosih določene skupine pogodb
ali določene vrste pogodb, (ii) realiziranih in/ali nerealizi
ranih naložbenih donosih določene skupine sredstev v
posesti izdajatelja ali (iii) poslovnem izidu podjetja ali
sklada, ki izda pogodbo. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os ‚Zavarovalne pogodbe‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

razkritje: MSRP 17, 100.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
101. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
106. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
107. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
109. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Zavarovalne pogodbe, razen
tistih, za katere se je uporabil
pristop razporejanja premij
[member]

Ta pripadnik pomeni zavarovalne pogodbe, ki ne spadajo
med tiste, za katere se je uporabil pristop razporejanja
premij. Pristop razporejanja premij je pristop, opisan v
53.–59. členu MSRP 17, ki poenostavlja merjenje obvez
nosti za preostalo kritje skupine zavarovalnih pogodb.

razkritje: MSRP 17, 101.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
106. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
107. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
109. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

InsuranceContractsMem
ber2017

Pojasnilo oznake

SL

ifrs-full

Označba
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

InsuranceContractsThatAreAs
sets

X instant,
debit

Zavarovalne pogodbe, ki so
sredstva

Znesek zavarovalnih pogodb, ki so sredstva. [glej: Sred razkritje:
stva; Zavarovalne pogodbe [member]]
MSRP 17, 99.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLia
bilities

X instant,
credit

Zavarovalne pogodbe, ki so
obveznosti

Znesek zavarovalnih pogodb, ki so obveznosti. [glej: razkritje:
Obveznosti; Zavarovalne pogodbe [member]]
MSRP 17, 99.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

member

Zavarovalne pogodbe, za katere
se je uporabil pristop
razporejanja premij [member]

Ta pripadnik pomeni zavarovalne pogodbe, za katere se je razkritje: MSRP 17, 100.(c)
uporabil pristop razporejanja premij. Pristop razporejanja člen – začetek veljavnosti
premij je pristop, opisan v 53.–59. členu MSRP 17, ki 1.1.2021
poenostavlja merjenje obveznosti za preostalo kritje
skupine zavarovalnih pogodb.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Stroški iz naslova zavarovanja

Znesek stroškov iz naslova kupljenega zavarovanja.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
penses

X duration,
credit

Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja

Znesek, ki ga sestavlja sprememba knjigovodske vrednosti razkritje:
skupine zavarovalnih pogodb, ki izhaja iz: (a) učinka MSRP 17, 110. člen – začetek
časovne vrednosti denarja ter sprememb časovne vred veljavnosti 1.1.2021
nosti denarja; in (b) učinka finančnega tveganja ter spre
memb finančnega tveganja; vendar (c) brez vseh takih
sprememb za skupine zavarovalnih pogodb z možnostjo
neposredne udeležbe pri dobičku, ki bi prilagodile pogod
beno-storitveno maržo, vendar do tega ne pride pri
uporabi 45.(b)(ii), 45.(b)(iii), 45.(c)(ii) ali 45.(c)(iii) člena
MSRP 17.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb, izključeni
iz poslovnega izida [abstract]
X duration,
credit

Znesek finančnih prihodkov (odhodkov) iz zavarovanja
od izdanih zavarovalnih pogodb, ki je izključen iz poslov
nega izida in pripoznan v drugem vseobsegajočem
donosu, pred obdavčitvijo. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne pogodbe
[member]]

razkritje: MRS 1, 91.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 80.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

L 429/497

Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja od izdanih
zavarovalnih pogodb, izključeni
iz poslovnega izida, ki bodo
prerazvrščeni v poslovni izid,
pred obdavčitvijo

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

SL

Ime elementa/vloga URI

L 429/498

Predpona

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja od izdanih
zavarovalnih pogodb, izključeni
iz poslovnega izida, ki bodo
prerazvrščeni v poslovni izid,
čisti znesek po odštetju davka

Znesek finančnih prihodkov (odhodkov) iz zavarovanja
od izdanih zavarovalnih pogodb, ki je izključen iz poslov
nega izida in pripoznan v drugem vseobsegajočem
donosu, ki bo pozneje prerazvrščen v poslovni izid, čisti
znesek po odštetju davka. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne pogodbe
[member]]

razkritje: MRS 1, 91.(a)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 80.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja od izdanih
zavarovalnih pogodb,
pripoznani v poslovnem izidu

Znesek finančnih prihodkov (odhodkov) iz izdanih zava
rovalnih pogodb, ki je pripoznan v poslovnem izidu. [glej:
Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Izdane zava
rovalne pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 82.(bb)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 80.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

X duration,
credit

Prihodki iz zavarovanja

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz skupine izdanih zavaro
valnih pogodb. Prihodki iz zavarovanja predstavljajo zago
tovitev kritja in drugih storitev, ki izhajajo iz skupine
zavarovalnih pogodb, in sicer v znesku, ki odraža nado
mestilo, do katerega bo podjetje po pričakovanjih upravi
čeno v zameno za te storitve. [glej: Izdane zavarovalne
pogodbe [member]; Prihodki]

razkritje: MRS 1, 82.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 80.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 106. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocatio
nOfPortionOfPremiumsTha
tRelateToRecoveryOfInsuran
ceAcquisitionCashFlows

X duration,
credit

Prihodki iz zavarovanja,
dodelitev dela premij, ki se
nanašajo na povrnitev denarnih
tokov iz naslova sklepalnih
stroškov

Znesek prihodkov iz zavarovanja, pripoznanih v obdobju, razkritje: MSRP 17, 106.(b)
povezanih z dodelitvijo dela premij, ki se nanašajo na člen – začetek veljavnosti
povrnitev denarnih tokov iz naslova sklepalnih stroškov. 1.1.2021
[glej: Prihodki iz zavarovanja; Povečanje (zmanjšanje)
zaradi denarnih tokov iz naslova sklepalnih stroškov,
obveznost (sredstvo) za zavarovalne pogodbe]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRe
latingToChangesInLiabilityFor
RemainingCoverage

X duration,
credit

Prihodki iz zavarovanja, zneski,
povezani s spremembami
obveznosti za preostalo kritje

Znesek prihodkov iz zavarovanja, pripoznan v obdobju, razkritje: MSRP 17, 106.(a)
povezan s spremembami obveznosti za preostalo kritje. člen – začetek veljavnosti
[glej: Prihodki iz zavarovanja; Čiste obveznosti ali sredstva 1.1.2021
za preostalo kritje, brez sestavine izgube [member]]

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Prihodki iz zavarovanja
[abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

InsuranceRevenueAmountsRe
latingToChangesInLiabilityFor
RemainingCoverageAbstract

Prihodki iz zavarovanja, zneski,
povezani s spremembami
obveznosti za preostalo kritje
[abstract]

ifrs-full

InsuranceRevenueChangeInRi
skAdjustmentForNonfinancial
Risk

X duration,
credit

Prihodki iz zavarovanja,
sprememba prilagoditve zaradi
nefinančnega tveganja

Znesek prihodkov iz zavarovanja, pripoznan v obdobju, razkritje: MSRP 17, 106.(a)(ii)
povezan s spremembo prilagoditve zaradi nefinančnega člen – začetek veljavnosti
tveganja, kot je določena v B124.(b) členu MSRP 17. [glej: 1.1.2021
Prihodki iz zavarovanja; Prilagoditev zaradi nefinančnega
tveganja [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueContractual
ServiceMarginRecognisedIn
ProfitOrLossBecauseOfTransfe
rOfServices

X duration,
credit

Prihodki iz zavarovanja, znesek
pogodbeno-storitvene marže,
pripoznan v poslovnem izidu
zaradi prenosa storitev

Znesek prihodkov iz zavarovanja, pripoznan v obdobju, razkritje: MSRP 17, 106.(a)(iii)
povezan s pogodbeno-storitveno maržo, pripoznano v člen – začetek veljavnosti
poslovnem izidu zaradi prenosa storitev v obdobju, kot 1.1.2021
je določeno v B124.(c) členu MSRP 17. [glej: Prihodki iz
zavarovanja; Pogodbeno-storitvena marža [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsurance
X duration,
credit
ServiceExpensesIncurredDu
ringPeriodMeasuredAtAmount
sExpectedAtBeginningOfPeriod

Prihodki iz zavarovanja, odhodki
iz zavarovalnih storitev, nastali v
obdobju, merjeni po zneskih,
pričakovanih na začetku
obdobja

Znesek prihodkov iz zavarovanja, pripoznan v obdobju, razkritje: MSRP 17, 106.(a)(i)
povezan z odhodki iz zavarovalnih storitev, nastalimi v člen – začetek veljavnosti
obdobju, merjenimi po zneskih, pričakovanih na začetku 1.1.2021
obdobja, kot je določeno v B124.(a) členu MSRP 17. [glej:
Prihodki iz zavarovanja; Odhodki iz zavarovalnih storitev
od izdanih zavarovalnih pogodb]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

Zavarovalno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni tveganja, razen finančnega tveganja, razkritje: MSRP 17, 124.
ki so prenesena z imetnika police na izdajatelja. [glej: člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
Finančno tveganje [member]]
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(i)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije

member

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

L 429/499

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

InsuranceServiceExpensesFro
mInsuranceContractsIssued

X duration,
debit

Odhodki iz zavarovalnih storitev Znesek odhodkov, ki izhaja iz skupine izdanih zavaro
od izdanih zavarovalnih pogodb valnih pogodb, ki zajema nastale škode (brez odplačil
naložbenih sestavin), druge odhodke iz zavarovalnih stori
tev, amortizacijo denarnih tokov iz naslova sklepalnih
stroškov, spremembe, ki se nanašajo na preteklo storitev,
in spremembe, ki se nanašajo na prihodnjo storitev. [glej:
Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 82.(ab)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 80.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Rezultat zavarovalnih storitev

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Poštena vrednost
neopredmetenega sredstva,
uporabljena kot predpostavljena
vrednost

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]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva,
pridobljena z državno podporo

Vrednost neopredmetenih sredstev, pridobljenih z razkritje: MRS 38, 122.(c)(ii)
državno podporo. [glej: Državne podpore; Neopred člen
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAt
FairValue

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva,
pridobljena z državno podporo,
začetna pripoznana poštena
vrednost

Začetna pripoznana poštena vrednost neopredmetenih razkritje: MRS 38, 122.(c)(i)
sredstev, pridobljenih z državno podporo. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]; Državne podpore; Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva in
dobro ime

Vrednost neopredmetenih sredstev in dobrega imena v splošna praksa: MRS 1, 55.
posesti podjetja. [glej: Dobro ime; Neopredmetena sred člen
stva razen dobrega imena]

SL

ifrs-full

L 429/500

Predpona

Znesek, ki zajema prihodke iz zavarovanja in odhodke iz razkritje: MSRP 17, 80.(a)
zavarovalnih storitev. [glej: Prihodki iz zavarovanja; člen – začetek veljavnosti
Odhodki iz zavarovalnih storitev od izdanih zavarovalnih 1.1.2021
pogodb; Prihodki (odhodki) iz sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, ki niso finančni prihodki (odhodki)]
Uradni list Evropske unije

Rezultat zavarovalnih storitev
[abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

18.12.2020

Predpona

Neopredmetena sredstva in
dobro ime [abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Member

member

Neopredmetena sredstva in
dobro ime [member]

Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva in dobro splošna praksa: MRS 38, 118.
ime. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi člen
neopredmetenih sredstev in dobrega imena‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Dobro ime;
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tity

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva, ki so
pomembna za podjetje

Vrednost neopredmetenih sredstev, ki so pomembna za razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
računovodske izkaze podjetja. [glej: Neopredmetena sred
stva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

axis

Neopredmetena sredstva, ki so
pomembna za podjetje [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityMember

member

Neopredmetena sredstva, ki so
pomembna za podjetje
[member]

Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva, ki so razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
pomembna za podjetje. Predstavlja tudi standardno vred
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]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGo
odwill

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Vrednost razpoznavnih nedenarnih sredstev brez fizičnega razkritje: MRS 1, 54.(c) člen,
obstoja. Ta znesek ne vključuje dobrega imena. [glej: razkritje: MRS 38, 118.(e) člen
Dobro ime]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGo
odwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGo
odwillCarryingAmountAtCo
stOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena, prevrednotena
sredstva, po nabavni vrednosti

Vrednost neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, razkritje: MRS 38, 124.(a)(iii)
ki bi bila pripoznana, če bi se prevrednotena neopred člen
metena sredstva po pripoznanju merila po modelu
nabavnih vrednosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGo X instant,
odwillCarryingAmountOfReva debit
luedAssets

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena, prevrednotena
sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, razkritje: MRS 38, 124.(a)(ii)
ki se obračunavajo po prevrednotenih vrednostih. [glej: člen
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

Uradni list Evropske unije

IntangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

SL

ifrs-full

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena [abstract]

L 429/501

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena [member]

Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva razen primer: MRS 36, 127. člen,
dobrega imena. Pomeni tudi standardno vrednost za os razkritje: MRS 38, 118. člen,
‚Razredi neopredmetenih sredstev razen dobrega imena‘, primer: MSRP 16, 53. člen
če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGo
odwillRevaluationSurplus

X instant,
credit

Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena, presežek iz
prevrednotenja

Znesek presežka iz prevrednotenja, povezan z neopred razkritje: MRS 38, 124.(b) člen
metenimi sredstvi razen dobrega imena. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena; Presežek iz
prevrednotenja]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva,
zastavljena kot poroštvo za
obveznosti

Vrednost neopredmetenih sredstev, zastavljenih kot poro razkritje: MRS 38, 122.(d) člen
štvo za obveznosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToIn
suranceContractsAcquiredIn
BusinessCombinationsOrPort
folioTransfers

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva v zvezi
z zavarovalnimi pogodbami,
prevzetimi v poslovnih
združitvah ali prenosih portfelja

Vrednost neopredmetenih sredstev v zvezi z zavaroval
nimi pogodbami, prevzetimi v poslovnih združitvah ali
prenosih portfelja. [glej: Poslovne združitve [member];
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena; Vrste zava
rovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop X instant,
ment
debit

Neopredmetena sredstva v
razvijanju

Vrednost neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo takšna primer: MRS 38, 119.(g) člen
sredstva v razvijanju. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop member
mentMember

Neopredmetena sredstva v
razvijanju [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(g) člen
predstavlja takšna sredstva v razvijanju. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleI
sRestricted

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva, katerih Vrednost neopredmetenih sredstev, katerih lastninska razkritje: MRS 38, 122.(d) člen
lastninska pravica je omejena
pravica je omejena. [glej: Neopredmetena sredstva razen
dobrega imena]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva z
nedoločeno dobo koristnosti

primer: MSRP 4, IG23.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Vrednost neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo razkritje: MRS 36, 134.(b) člen,
koristnosti. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega razkritje: MRS 36, 135.(b) člen,
imena]
razkritje: MRS 38, 122.(a) člen

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

IntangibleAssetsOtherThanGo
odwillMember

SL

ifrs-full

L 429/502

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Neopredmetena sredstva z
nedoločeno dobo koristnosti
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Neopredmetena sredstva z
nedoločeno dobo koristnosti
[member]

Ta pripadnik pomeni neopredmetena sredstva z nedolo razkritje: MRS 38, 122.(a) člen
čeno dobo koristnosti. Predstavlja tudi standardno vred
nost za os ‚Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo
koristnosti‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo korist
nosti]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva za
raziskovanje in vrednotenje

Vrednost sredstev za raziskovanje in vrednotenje, ki so v splošna praksa: MRS 38, 119.
skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja pripoznana člen, razkritje: MSRP 6, 25.
kot neopredmetena sredstva. [glej: Sredstva za razisko člen
vanje in vrednotenje [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Neopredmetena sredstva za
raziskovanje in vrednotenje
[member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih osnovnih razkritje: MSRP 6, 25. člen
sredstev, ki predstavlja neopredmetena sredstva za razi
skovanje in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje
in vrednotenje [member]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Usredstveni stroški za obresti

Znesek stroškov za obresti, ki nastanejo podjetju v zvezi z splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
izposojanjem finančnih sredstev, ki jih je mogoče nepos člen
redno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v
pripravi in ki predstavljajo del nabavne vrednosti tega
sredstva.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Nastali stroški za obresti

Znesek stroškov za obresti, ki nastanejo podjetju.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
debit

Odhodki za obresti

Znesek odhodkov za obresti.

razkritje: MSRP 12, B13.(f)
člen, razkritje: MSRP 8, 23.(d)
člen, razkritje: MSRP 8, 28.(e)
člen

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLia X duration,
bilitiesNotAtFairValueThrough debit
ProfitOrLoss

Odhodki za obresti na finančne
obveznosti, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek odhodkov za obresti na finančne obveznosti, ki se razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen
ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
[glej: Po pošteni vrednosti [member]; Odhodki za obresti;
Finančne obveznosti]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDefi X duration,
credit
nedBenefitLiabilityAsset

Prihodki (odhodki) za obresti,
čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)

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)]

Stroški za obresti [abstract]

L 429/503

axis

Uradni list Evropske unije

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
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Odhodki za obresti na bančna
posojila in prekoračitve na
tekočih računih pri bankah

Znesek odhodkov za obresti na bančna posojila in preko splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
račitve na tekočih računih pri bankah. [glej: Odhodki za člen
obresti; Prekoračitve na tekočih računih pri bankah]

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Odhodki za obresti na
obveznice

Znesek odhodkov za obresti na izdane obveznice. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Odhodki za obresti; Izdane obveznice]
člen

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Odhodki za obresti na najeta
posojila

Znesek odhodkov za obresti na najeta posojila. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Odhodki za obresti; Najeta posojila]
člen

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Odhodki za obresti na izdane
dolžniške instrumente

Znesek odhodkov za obresti na izdane dolžniške instru splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
mente. [glej: Odhodki za obresti; Izdani dolžniški instru člen
menti]

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromBanks

X duration,
debit

Odhodki za obresti na depozite
bank.

Znesek odhodkov za obresti na depozite bank. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Odhodki za obresti; Depoziti bank]
člen

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits
FromCustomers

X duration,
debit

Odhodki za obresti na depozite
strank

Znesek odhodkov za obresti na depozite strank. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Odhodki za obresti; Depoziti strank]
člen

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia X duration,
bilitiesDesignatedAtFairValueT debit
hroughProfitOrLoss

Odhodki za obresti na finančne
obveznosti, določene kot
merjene po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Znesek odhodkov za obresti na finančne obveznosti, splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
določene kot merjene po pošteni vrednosti prek poslov člen
nega izida. [glej: Odhodki za obresti; Finančne obveznosti
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, določene ob
začetnem pripoznanju ali pozneje]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLia X duration,
bilitiesHeldForTrading
debit

Odhodki za obresti na finančne
obveznosti v posesti za
trgovanje

Odhodki za obresti na finančne obveznosti v posesti trgo splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanje. [glej: Odhodki za obresti; Finančne obveznosti po člen
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opre
delitvi ‚v posesti za trgovanje‘]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabili
ties

X duration,
debit

Odhodek za obresti na
obveznosti iz najema

Znesek odhodkov za obresti na obveznosti iz najema. razkritje: MSRP 16, 53.(b) člen
[glej: Obveznosti iz najemov]

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
debit

Odhodki za obresti na
obveznosti do centralnih bank

Znesek odhodkov za obresti na obveznosti do centralnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bank. [glej: Odhodki za obresti; Obveznosti do centralnih člen
bank]

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFinan
cialLiabilities

X duration,
debit

Odhodki za obresti na druge
finančne obveznosti

Znesek odhodkov za obresti na druge finančne obvezno splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
sti. [glej: Odhodki za obresti; Druge finančne obveznosti] člen

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurcha
seAgreementsAndCashCollate
ralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Odhodki za obresti na pogodbe
o začasni prodaji in zavarovanje
z denarnimi sredstvi za posojene
vrednostne papirje

Znesek odhodkov za obresti na pogodbe o začasni splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za posojene člen
vrednostne papirje. [glej: Odhodki za obresti; Pogodbe o
začasni prodaji in zavarovanje z denarnimi sredstvi za
posojene vrednostne papirje]

18.12.2020

X duration,
debit
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ifrs-full

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseReco
gnisedForAssetsReclassifiedIn
toMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Prihodki od obresti, pripoznani
za finančna sredstva,
prerazvrščena iz kategorije
merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida v
kategorijo merjenja po odplačni
vrednosti ali pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Znesek prihodkov od obresti, pripoznanih za finančna razkritje: MSRP 7, 12.C(b) člen
sredstva, prerazvrščena iz kategorije merjenja po pošteni
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]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseReco
gnisedForFinancialAssetsRec
lassifiedIntoMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationOfI
FRS9

X duration,
credit

Prihodki od (odhodki za) obresti,
pripoznani za finančna sredstva,
prerazvrščena iz kategorije
merjenja po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, začetek
uporabe MSRP 9

Znesek prihodkov od (odhodkov za) obresti, pripoznan za razkritje: MSRP 7, 42.N(b) člen
finančna sredstva, prerazvrščena iz kategorije merjenja po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida zaradi prehoda na
MSRP 9. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseReco
gnisedForFinancialLiabilitie
sReclassifiedIntoMeasuredAtA
mortisedCostFirstApplicatio
nOfIFRS9

X duration,
credit

Prihodki od (odhodki za) obresti,
pripoznani za finančne
obveznosti, prerazvrščene iz
kategorije merjenja po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
začetek uporabe MSRP 9

Znesek prihodkov od (odhodkov za) obresti, pripoznan za razkritje: MSRP 7, 42.N(b) člen
finančne obveznosti, prerazvrščene iz kategorije merjenja
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida zaradi
prehoda na MSRP 9. [glej: Finančne obveznosti]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančna
sredstva, merjena po odplačni
vrednosti

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, ki se razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen
merijo po odplačni vrednosti. [glej: Prihodki od obresti;
Finančna sredstva po odplačni vrednosti]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsNotAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančna
sredstva, ki se ne merijo po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, ki se razkritje:
ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. MSRP 7, 20.(b) člen – datum
[glej: Prihodki od obresti]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

Prihodki od obresti in odhodki
za obresti na finančna sredstva
ali finančne obveznosti, ki se ne
merijo po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]
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InterestIncomeOnAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančna
sredstva, razpoložljiva za
prodajo

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, razpo splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ložljiva za prodajo. [glej: Prihodki od obresti; Finančna člen – datum prenehanja
sredstva, razpoložljiva za prodajo]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Prihodki od obresti na stanja
denarnih sredstev in stanja na
računih pri centralnih bankah

Znesek prihodkov od obresti na stanja denarnih sredstev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
in stanja na računih pri centralnih bankah. [glej: Prihodki člen
od obresti; Stanja denarnih sredstev in stanja na računih
pri centralnih bankah]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Prihodki od obresti na denarna
sredstva in njihove ustreznike

Znesek prihodkov od obresti na denarna sredstva in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
njihove ustreznike. [glej: Prihodki od obresti; Denarna člen
sredstva in njihovi ustrezniki]

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Prihodki od obresti na dolžniške Znesek prihodkov od obresti na dolžniške instrumente v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
instrumente v posesti
posesti. [glej: Prihodki od obresti; Dolžniški instrumenti v člen
posesti]

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Prihodki od obresti na depozite

Znesek prihodkov od obresti na depozite. [glej: Prihodki splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
od obresti]
člen

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairValueT
hroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančna
sredstva, določena kot merjena
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva, dolo splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čena kot merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega člen
izida. [glej: Prihodki od obresti; Finančna sredstva po
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, določena ob
začetnem pripoznanju ali pozneje]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsHeldForTrading

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančna
sredstva v posesti za trgovanje

Znesek prihodkov od obresti na finančna sredstva v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posesti za trgovanje. [glej: Prihodki od obresti; Finančna člen
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
razvrščena kot v posesti za trgovanje]

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtomatu
rityInvestments

X duration,
credit

Prihodki od obresti na finančne
naložbe v posesti do zapadlosti

Znesek prihodkov od obresti na finančne naložbe v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
posesti do zapadlosti. [glej: Prihodki od obresti; Finančne člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
naložbe v posesti do zapadlosti]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Obračunani prihodki od obresti
na oslabljena finančna sredstva

Znesek prihodkov od obresti na oslabljena finančna sred
stva, obračunane po oslabitvi z uporabo obrestne mere,
uporabljene za diskontiranje prihodnjih denarnih tokov,
da bi se izmerila izguba zaradi oslabitve. [glej: Prihodki
od obresti]
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Obračunani prihodki od obresti
na oslabljena finančna sredstva
[abstract]

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccruedAbstract

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToBanks

X duration,
credit

Prihodki od obresti na posojila
in predujme bankam

Znesek prihodkov od obresti na posojila in predujme splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bankam. [glej: Prihodki od obresti; Posojila in predujmi člen
bankam]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToCustomers

X duration,
credit

Prihodki od obresti na posojila
in predujme strankam

Znesek prihodkov od obresti na posojila in predujme splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
strankam. [glej: Prihodki od obresti; Posojila in predujmi člen
strankam]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Prihodki od obresti na posojila
in terjatve

Znesek prihodkov od obresti na posojila in terjatve. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prihodki od obresti; Posojila in terjatve]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

X duration,
credit

Prihodki od obresti na druga
finančna sredstva

Znesek prihodkov od obresti na druga finančna sredstva. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Prihodki od obresti; Druga finančna sredstva]
člen

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRe
purchaseAgreementsAndCash
CollateralOnSecuritiesBorro
wed

X duration,
credit

Prihodki od obresti na pogodbe
o začasnem odkupu in
zavarovanje z denarnimi sredstvi
za izposojene vrednostne papirje

Znesek prihodkov od obresti na pogodbe o začasnem splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
odkupu in zavarovanja z denarnimi sredstvi za izposojene člen
vrednostne papirje. [glej: Prihodki od obresti; Pogodbe o
začasnem odkupu in zavarovanje z denarnimi sredstvi za
izposojene vrednostne papirje]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Prihodki od obresti, pravice do
povračila

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(b) člen
prihodkov od obresti na pravice do povračila. [glej:
Prihodki od obresti; Pravice do povračila, po pošteni vred
nosti]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Plačane obresti, razvrščene kot
aktivnosti financiranja

Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot aktivnosti razkritje: MRS 7, 31. člen
financiranja.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
credit

Plačane obresti, razvrščene kot
naložbene aktivnosti

Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot nalož razkritje: MRS 7, 31. člen
bene aktivnosti.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Plačane obresti, razvrščene kot
poslovne aktivnosti

Denarni odtok za plačilo obresti, razvrščene kot poslovne razkritje: MRS 7, 31. člen
aktivnosti.

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Obveznosti za obresti

Znesek obresti, pripoznanih kot obveznost.
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InterestRateMeasurementInput member
Member

Obrestna mera, vložek merjenja
[member]

Ta pripadnik pomeni obrestno mero, ki se uporablja kot primer: MSRP 13, B36.(a) člen
vložek merjenja.

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Tveganje spremembe obrestne
mere [member]

Ta pripadnik pomeni vrsto tveganja, da bo poštena vred
nost prihodnjih denarnih tokov finančnega instrumenta
nihala zaradi sprememb tržnih obrestnih mer. [glej:
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

InterestRateSwapContract
Member

member

Pogodba o obrestni zamenjavi
[member]

Ta pripadnik pomeni pogodbo o obrestni zamenjavi. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Pogodba o zamenjavi [member]]
člen

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Vrste obrestne mere [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste obrestnih mer. Predstavlja splošna praksa: MSRP 7, 39.
tudi standardno vrednost za os ‚Vrste obrestnih mer‘, če se člen
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Tveganje spre
membe obrestne mere [member]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Terjatev za obresti

Znesek obresti, pripoznanih kot terjatev.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Prejete obresti, razvrščene kot
naložbene aktivnosti

Denarni pritok iz prejetih obresti, razvrščenih kot nalož razkritje: MRS 7, 31. člen
bene aktivnosti.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
debit

Prejete obresti, razvrščene kot
poslovne aktivnosti

Denarni pritok iz prejetih obresti, razvrščenih kot razkritje: MRS 7, 31. člen
poslovne aktivnosti.

SL

ifrs-full
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razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 7,
Opredelitve pojmov

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prihodki od obresti, izračunani z Znesek prihodkov od obresti, izračunanih z uporabo
uporabo metode efektivnih
metode efektivnih obresti. Metoda efektivnih obresti je
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]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Prihodki od (odhodki za) obresti Znesek prihodkov ali odhodkov iz obresti. [glej: Odhodki splošna praksa: MRS 1, 85.
za obresti; Prihodki od obresti]
člen, razkritje: MSRP 8, 28.(e)
člen, razkritje: MSRP 8, 23.
člen

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs X duration,
credit
setsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
come

Prihodki od obresti za finančna
sredstva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek prihodkov od obresti za finančna sredstva, razkritje: MSRP 7, 20.(b) člen
merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa. [glej: Prihodki; Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega dono
sa]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Notranje bonitetne ocene [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – datum prenehanja
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG25.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

InternalCreditGradesMember

member

Notranje bonitetne ocene
[member]

Ta pripadnik pomeni bonitetne ocene, ki jih je oblikovalo razkritje: MSRP 4, 39G.(a)
podjetje samo.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG20.C člen, primer:
MSRP 7, 35.M člen, primer:
MSRP 7, IG25.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

razkritje:
MRS 1, 82.(a)(i) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MRS 1, 82.(a) člen
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Ustvarjeno znotraj podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni postavke, ki so bile ustvarjene razkritje: MRS 38, 118. člen
znotraj podjetja.

IntrinsicValueOfLiabilities
X instant,
FromSharebasedPaymentTran credit
sactionsForWhichCounterpar
tysRightToCashOrOtherAssets
Vested2011

Notranja vrednost obveznosti iz
plačilnih transakcij na podlagi
delnic, za katere je odmerjena
pravica nasprotne stranke do
denarnih ali drugih sredstev

Notranja vrednost obveznosti iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(b)(ii)
podlagi delnic, za katere je pravica nasprotne stranke do člen
denarnih ali drugih sredstev odmerjena ob koncu obdobja
(npr. odmerjena pravica do povečane vrednosti delnice).
Notranja vrednost je razlika med pošteno vrednostjo
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 dobavitelja tega blaga ali
storitev (vključno z zaposlencem) z dogovorom za plačilo
na podlagi delnic ali (b) pridobi obvezo poravnave tran
sakcije 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).

ifrs-full

Inventories

X instant,
debit

Kratkoročne zaloge

Znesek kratkoročnih zalog. [glej: Zaloge]

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCo
stsToSell

X instant,
debit

Zaloge, po pošteni vrednosti z
odbitkom stroškov prodaje

Znesek zalog, izkazanih po pošteni vrednosti z odbitkom razkritje: MRS 2, 36.(c) člen
stroškov prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableVa
lue

X instant,
debit

Zaloge, po čisti iztržljivi
vrednosti

Znesek zalog, izkazanih po čisti iztržljivi vrednosti. [glej: splošna praksa: MRS 2, 36.
Zaloge]
člen

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Zaloge, zastavljene kot poroštvo Znesek zalog, ki je zastavljen kot poroštvo za obveznosti. razkritje: MRS 2, 36.(h) člen
za obveznosti
[glej: Zaloge]

InternallyGeneratedMember

ifrs-full

member

SL

ifrs-full
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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 proizvodnem
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 proizvode 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]

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Opis metod obračunavanja
stroškov zalog

Opis metod obračunavanja stroškov, uporabljenih za razkritje: MRS 2, 36.(a) člen
merjenje zalog. [glej: Zaloge]

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Zaloge, pripoznane na datum
prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za zaloge, prid primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
obljene v poslovni združitvi. [glej: Zaloge; poslovne zdru primer: MSRP 3, IE72. člen
žitve [member]]

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Delni odpis zalog

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

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsin
gEquityMethod

X instant,
debit

Naložbe, obračunane po
kapitalski metodi

Znesek naložb, obračunanih po kapitalski metodi. Kapi razkritje: MRS 1, 54.(e) člen,
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 nalož
benikovega 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]]
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InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Obveznosti iz pogodb o
finančnih naložbah

Znesek obveznosti, povezanih s pogodbami o finančnih splošna praksa: MRS 1, 55.
naložbah, ki spadajo v področje uporabe MRS 39 ali člen
MSRP 9.

ifrs-full

InvestmentFundsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Investicijski skladi, znesek, ki
prispeva k pošteni vrednosti
sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(f) člen
določenimi zaslužki prispevajo investicijski skladi. [glej:
Sredstva programa, po pošteni vrednosti; Programi z
določenimi zaslužki [member]; Investicijski skladi [mem
ber]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Investicijski skladi [member]

Ta pripadnik pomeni investicijske sklade.

primer: MSRP 12, B23.(c) člen

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Dobiček od naložb

Znesek dobička iz naložb, kot so obresti in dividende.

splošna praksa: MRS 1, 85.
člen, razkritje:
MRS 26, 35.(b)(iii) člen

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Naložbene nepremičnine

Vrednost nepremičnine (zemljišča ali zgradbe, ali dela razkritje: MRS 1, 54.(b) člen,
zgradbe, ali oboje), posedovane (s strani lastnika ali razkritje: MRS 40, 76. člen,
najemnika kot sredstvo, ki predstavlja pravico do upora razkritje: MRS 40, 79.(d) člen
be), da bi prinašala najemnino ali povečevala vrednost
kapitala ali pa oboje, ne pa za: (a) uporabo pri proizva
janju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške
namene ali (b) prodajo v rednem poslovanju.

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWithI
FRS16WithinFairValueMode
lAtTimeOfSale

X instant,
debit

Naložbene nepremičnine,
izkazane po nabavni vrednosti
ali v skladu z MSRP 16 v okviru
modela poštene vrednosti, ob
prodaji

Znesek naložbenih nepremičnin, izkazanih po nabavni razkritje: MRS 40, 78.(d)(ii)
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela člen
poštene vrednosti, v trenutku prodaje. [glej: Po nabavni
vrednosti ali v skladu z MSRP 16 v okviru modela
poštene vrednosti [member]; Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Dokončane naložbene
nepremičnine

Znesek naložbenih nepremičnin, katerih gradnja ali razvoj splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
sta končana. [glej: Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted member
Member

Dokončane naložbene
nepremičnine [member]

Ta pripadnik pomeni dokončane naložbene nepremičnine splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Dokončane naložbene nepremičnine]
člen

SL

ifrs-full
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InvestmentPropertyFairValueU X instant,
debit
sedAsDeemedCost

Poštena vrednost naložbenih
nepremičnin, uporabljena 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]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Naložbene nepremičnine
[member]

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]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Naložbene nepremičnine v
gradnji ali razvoju

Znesek nepremičnin, ki se gradijo ali razvijajo za splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine. [glej: člen
Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMem
ber

member

Naložbene nepremičnine v
gradnji ali razvoju [member]

Ta pripadnik pomeni naložbene nepremičnine v gradnji splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ali razvoju. [glej: Naložbene nepremičnine v gradnji ali člen
razvoju]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodAbstract

Naložbe, obračunane po
kapitalski metodi [abstract]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsin member
gEquityMethodMember

Naložbe, obračunane po
kapitalski metodi [member]

Ta pripadnik pomeni naložbe, obračunane po kapitalski splošna praksa: MRS 36, 127.
metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski metodi] člen

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicy
holders

X instant,
debit

Naložbe za tveganje imetnikov
police

Znesek naložb za zavarovalne obveznosti, pri katerih splošna praksa: MRS 1, 55.
celotno tveganje nosijo imetniki police.
člen

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Naložbe v pridružena podjetja

Znesek naložb v pridružena podjetja v ločenih računovod razkritje: MRS 27, 10. člen
skih izkazih podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]]

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Naložbe v pridružena podjetja,
Znesek naložb v pridružena podjetja, obračunanih po splošna praksa: MRS 1, 55.
obračunane po kapitalski metodi kapitalski metodi. [glej: Pridružena podjetja [member]; člen
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi]

ifrs-full

axis
InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeAxis

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 13, IE60.
člen, primer: MSRP 13, 94.
člen
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Ta pripadnik pomeni naložbe v kapitalske instrumente, ki razkritje: MSRP 7, 11.A(c) člen,
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
prek drugega vseobsegajočega donosa. Pomeni tudi stan
dardno vrednost za os ‚Naložbe v kapitalske instrumente,
določene kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Naložbe v skupne podvige

Znesek naložb v skupne podvige v ločenih računovodskih razkritje: MRS 27, 10. člen
izkazih podjetja. [glej: Skupni podvigi [member]]

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Naložbe v skupne podvige,
Znesek naložb v skupne podvige, obračunanih po kapi splošna praksa: MRS 1, 55.
obračunane po kapitalski metodi talski metodi. [glej: Skupni podvigi [member]; Naložbe, člen
obračunane po kapitalski metodi]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Naložbe v odvisna podjetja

Znesek naložb v odvisna podjetja v ločenih računovod razkritje: MRS 27, 10. člen
skih izkazih podjetja. [glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint X instant,
debit
VenturesAndAssociates

Naložbe v odvisna podjetja,
skupne podvige in pridružena
podjetja

Znesek naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in razkritje: MRS 27, 10. člen
pridružena podjetja v ločenih računovodskih izkazih
podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]; Skupni
podvigi [member]; Odvisna podjetja [member]; Naložbe
v odvisna podjetja]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociatesAb
stract

Naložbe v odvisna podjetja,
skupne podvige in pridružena
podjetja [abstract]

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X instant,
debit

Naložbe, ki niso obračunane po
kapitalski metodi

Znesek naložb v skupne podvige, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 1, 55.
kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski člen
metodi]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOf
LiabilitiesInBusinessCombina
tion

X duration,
debit

Stroški izdaje, ki niso pripoznani
kot odhodek za transakcijo, ki je
bila pripoznana ločeno od
pridobitve sredstev in prevzema
obveznosti v poslovni združitvi

Znesek stroškov izdaje, ki niso pripoznani kot odhodek razkritje: MSRP 3, B64.(m)
za transakcije, ki so bile pripoznane ločeno od pridobitve člen
sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združitvi.
[glej: poslovne združitve [member]]

18.12.2020
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ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Izdani kapital

Nominalna vrednost izdanega kapitala.

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Izdani kapital [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki razkritje: MRS 1, 106. člen
predstavlja izdani kapital.

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Izdaja zamenljivih instrumentov

Sprememba lastniškega kapitala zaradi izdaje zamenljivih splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
instrumentov.
člen

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Izdaja lastniškega kapitala

Povečanje lastniškega kapitala zaradi izdaje kapitalskih razkritje: MRS 1, 106.(d)(iii)
člen
instrumentov.

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Izdaje, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Povečanje merjenja poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
izdaje teh sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]] člen

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Izdaje, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Povečanje merjenja poštene vrednosti lastnih kapitalskih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
instrumentov podjetja zaradi izdaje teh kapitalskih instru člen
mentov. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Lastni kapi
talski instrumenti podjetja [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration,
credit

Izdaje, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Povečanje merjenja poštene vrednosti obveznosti zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
izdaje teh obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [mem člen
ber]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100Subclassification
sOfAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800100]
Podvrste sredstev, obveznosti in
kapitalskih instrumentov

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfInco
meAndExpense

guidance

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800200]
Analiza prihodkov in odhodkov

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOf
CashFlowsAdditionalDisclosu
res

guidance

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800300]
Izkaz denarnih tokov, dodatna
razkritja

18.12.2020

Predpona

primer: MRS 1, 78.(e) člen
SL

Uradni list Evropske unije
L 429/515

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800400StatementOfChan
gesInEquityAdditionalDisclosu
res

Postavke so podrobneje
navedene v oddelku [800400]
Izkaz sprememb lastniškega
kapitala, dodatna razkritja

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegula
toryDeferralAccountsAbstract

Postavke za predstavitev kontov
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije [abstract]

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro X instant,
mOtherBanks
debit

Postavke terjatev do drugih bank Znesek postavk, ki so bile prenesene iz drugih bank, a jih splošna praksa: MRS 1, 55.
v izterjavi
podjetje še ni prejelo in obdelalo.
člen

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Postavke obveznosti do drugih
bank v prenosu

Znesek postavk, ki so bile prenesene v druge banke, a jih splošna praksa: MRS 1, 55.
te banke še niso prejele in obdelale.
člen

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesA
xis

axis

Postavke pogojnih obveznosti
[axis]

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

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitie
sMember

member

Postavke pogojnih obveznosti
[member]

Ta pripadnik pomeni združene posamezne postavke razkritje: MSRP 3, B64.(j) člen
pogojnih obveznosti. Pomeni tudi standardno vrednost
za os ‚Postavke pogojnih obveznosti‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Pogojne obveznosti [mem
ber]]

ifrs-full

JointControlOrSignificantInf
luenceMember

member

Podjetja s skupnim
obvladovanjem ali s
pomembnim vplivom na
podjetje [member]

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 obvlado
vanje. Pomemben vpliv je zmožnost sodelovati pri odlo
čitvah o finančni in poslovni politiki podjetja, v katero se
naloži, ne pa obvladovati ali skupno obvladovati te poli
tike.

SL

esef_cor
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Skupne dejavnosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Skupne dejavnosti [member]

Ta pripadnik pomeni skupne aranžmaje, pri katerih imajo razkritje: MSRP 12, B4.(c) člen
stranke, ki skupaj obvladujejo aranžma, pravice do sred
stev in obveze iz obveznosti, povezanih z aranžmajem.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Skupni podvigi [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Skupni podvigi [member]

Ta pripadnik pomeni skupne aranžmaje, pri katerih imajo razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
stranke, ki skupaj obvladujejo aranžma, pravice do čistih razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
sredstev aranžmaja.
razkritje: MSRP 12, B4.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(a)
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIs
VenturerMember

member

Skupni podvigi, pri katerih je
podjetje podvižnik [member]

Ta pripadnik pomeni skupne podvige, v katerih je podjetje razkritje: MRS 24, 19.(e) člen
sopodvižnik. Podvižnik je stranka v skupnem podvigu, ki
sodeluje pri obvladovanju tega skupnega podviga. [glej:
Skupni podvigi [member]]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje. [glej: razkritje: MRS 24, 17. člen
Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega
podjetja [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLongterm
Benefits

X duration,
debit

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje, drugi
dolgoročni zaslužki zaposlencev

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v obliki razkritje: MRS 24, 17.(c) člen
drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev. [glej: Drugi
dolgoročni zaslužki zaposlencev; Ključno poslovodno
osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

X duration,
debit

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje,
pozaposlitveni zaslužki

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v obliki razkritje: MRS 24, 17.(b) člen
pozaposlitvenih zaslužkov. [glej: Ključno poslovodno
osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebasedPay
ment

X duration,
debit

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje, plačilo na
podlagi delnic

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v obliki razkritje: MRS 24, 17.(e) člen
plačila na podlagi delnic. [glej: Ključno poslovodno osebje
podjetja ali obvladujočega podjetja [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationShorttermEm
ployeeBenefits

X duration,
debit

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje, kratkoročni
zaslužki zaposlencev

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v obliki razkritje: MRS 24, 17.(a) člen
kratkoročnih zaslužkov zaposlencev. [glej: Ključno poslo
vodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [mem
ber]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationTerminationBe
nefits

X duration,
debit

Nadomestila za ključno
poslovodno osebje, odpravnine

Znesek nadomestil za ključno poslovodno osebje v obliki razkritje: MRS 24, 17.(d) člen
odpravnin. [glej: Odhodki za odpravnine; Ključno poslo
vodno osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [mem
ber]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelO
fEntityOrParentMember

member

Ključno poslovodno osebje
podjetja ali obvladujočega
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni tiste posameznike, ki imajo razkritje: MRS 24, 19.(f) člen
posredno ali neposredno pristojnost in odgovornost na
področjih načrtovanja, usmerjanja in obvladovanja dejav
nosti podjetja, vključno z vsemi direktorji podjetja
(izvršnimi ali drugimi).

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Zemljišča

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]

18.12.2020

X duration,
debit
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
debit

Označba

Zemljišča in stavbe

Pojasnilo oznake

Sklic

LandAndBuildings

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Zemljišča in stavbe [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(b) člen
stev, ki predstavlja zemljišča ter amortizirljiva poslopja in
podobne zgradbe, ki jih ima podjetje za uporabo pri
poslovanju. [glej: Zgradbe; Zemljišča; Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

LandMember

member

Zemljišča [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(a) člen
stev, ki predstavlja zemljišča, ki jih ima podjetje za
uporabo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

member

Več kot 15 let in največ 20 let
[member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot petnajst let in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ dvajset let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanSevenYearsMember

member

Več kot pet let in največ sedem
let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ sedem let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Več kot pet let in največ deset
let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ deset let.
člen, primer: MSRP 7, B11.
člen, primer: MSRP 7, IG31.A
člen

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

member

Več kot pet let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot pet let.

SL

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:
Zgradbe; Zemljišča; Opredmetena osnovna sredstva]
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razkritje: MSRP 16, 97. člen,
razkritje: MSRP 16, 94. člen,
razkritje: MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B35.(g) člen, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

LaterThanFourMonthsMember

member

Več kot štiri mesece [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot štiri mesece. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Več kot štiri leta in največ pet let Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot štiri leta in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[member]
največ pet let.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Več kot en mesec in največ šest Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ šest mesecev.
primer: MSRP 7, IG31.A člen
mesecev [member]

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Več kot en mesec in največ tri
mesece [member]

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanTwoMonthsMember

member

Več kot en mesec in največ dva Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
meseca [member]
največ dva meseca.
člen, primer: MSRP 7, IG20.D
člen, primer: MSRP 7, 35.N
člen, splošna praksa:
MSRP 7, 37. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Več kot eno leto in največ pet
let [member]

SL

ifrs-full
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Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in primer: MSRP 7, B11.(d) člen,
največ pet let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen
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Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot en mesec in primer: MSRP 7, B11.(b) člen,
največ tri mesece.
primer: MSRP 7, B35.(b) člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Več kot eno leto in največ tri
leta [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in primer: MSRP 7, B35.(e) člen,
največ tri leta.
primer: MSRP 7, B11. člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanTwoYearsMember

member

Več kot eno leto in največ dve
leti [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ dve leti.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Več kot eno leto [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot eno leto.

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Več kot sedem let in največ
deset let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot sedem let in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ deset let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Več kot šest mesecev in največ
eno leto [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot šest mesecev primer: MSRP 7, B35.(d) člen,
in največ eno leto.
primer: MSRP 7, B11. člen,
primer: MSRP 7, IG28.(c)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMember

member

Več kot šest mesecev [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot šest mesecev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Več kot deset let in največ
petnajst let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot deset let in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ petnajst let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen

SL

ifrs-full
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razkritje: MRS 1, 61.(b) člen,
primer: MSRP 7, IG28.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot deset let.

Sklic

member

Več kot deset let [member]

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 7, B11.
člen, primer: MSRP 7, IG31.A
člen

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanFourMonth
sMember

member

Več kot tri mesece in največ štiri Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ štiri mesece.
člen
mesece [member]

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanOneYearMember

member

Več kot tri mesece in največ eno Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in primer: MSRP 7, B11.(c) člen
največ eno leto.
leto [member]

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanSixMonthsMem
ber

member

Več kot tri mesece in največ šest Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece in primer: MSRP 7, B35.(c) člen,
največ šest mesecev.
primer: MSRP 7, B11. člen,
mesecev [member]
primer: MSRP 7, IG28.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Več kot tri mesece [member]

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Več kot tri leta in največ pet let Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta in primer: MSRP 7, B35.(f) člen,
največ pet let.
primer: MSRP 7, B11. člen,
[member]
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

member

Več kot tri leta in največ štiri
leta [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri mesece. primer: MSRP 7, IG20.D člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen,
splošna praksa: MSRP 7, 37.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ štiri leta.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, IG31.A člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

LaterThanThreeYearsMember

member

Več kot tri leta [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot tri leta.

primer: MSRP 7, B11. člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAnd
NotLaterThanTwentyfiveYear
sMember

member

Več kot dvajset let in največ
petindvajset let [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dvajset let in primer: MSRP 7, B11. člen,
največ petindvajset let.
primer: MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot
LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Več kot dva meseca in največ tri Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dva meseca in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ tri mesece.
člen, primer: MSRP 7, IG20.D
mesece [member]
člen, primer: MSRP 7, 35.N
člen, splošna praksa:
MSRP 7, 37. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Več kot dve leti in največ pet let Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dve leti in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ pet let.
člen
[member]

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Več kot dve leti in največ tri leta Ta pripadnik pomeni časovni sklop več kot dve leti in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
največ tri leta.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
[member]
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, primer:
MSRP 7, IG31.A člen

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Obveze za najem za kratkoročne
najeme, za katere je bilo
uporabljeno izvzetje iz
obveznosti pripoznavanja

Znesek zavez za najem za kratkoročne najeme, obraču razkritje: MSRP 16, 55. člen
nane z uporabo 6. člena MSRP 16. Kratkoročni najem je
najem, ki je imel na začetni datum trajanje največ 12
mesecev. Najem z možnostjo nakupa se ne šteje za krat
koročni najem.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMem
ber

member

Izboljšave sredstev v najemu
[member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja izboljšave sredstev, ki jih ima podjetje člen
na podlagi najemne pogodbe.

SL
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
credit

Označba

Obveznosti iz najema

Pojasnilo oznake

Sklic

LeaseLiabilities

Znesek obveznosti iz najema, povezanih z najemi podje razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen
tja. Najem je pogodba ali del pogodbe, s katero se pravica
do uporabe sredstva, ki je predmet najema, prenese za
določeno obdobje v zameno za nadomestilo.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Obveznosti iz najema [member] Ta pripadnik pomeni obveznosti iz najema. [glej: Obvez primer: MRS 7 C Uskladitev
nosti iz najemov]
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja, primer:
MRS 7, 44.C člen

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Terjatve iz najema [member]

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedParty
Transactions

X duration

Najemi kot najemnik, transakcije Znesek najemov, pri katerih je bilo podjetje najemnik v primer: MRS 24, 21.(d) člen
transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
s povezanimi strankami
stranke [member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty
Transactions

X duration

Najemi kot najemodajalec,
transakcije s povezanimi
strankami

Znesek najemov, pri katerih je bilo podjetje najemodajalec primer: MRS 24, 21.(d) člen
v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
stranke [member]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Pravna oblika podjetja

Podatki o pravni strukturi, v kateri posluje podjetje.

ifrs-full

LegalProceedingsContingent
LiabilityMember

member

Pogojne obveznosti za sodne
postopke [member]

Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti za sodne primer: MRS 37, 88. člen
postopke. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Rezervacije za sodne postopke

Znesek rezervacij za sodne postopke. [glej: Druge rezer primer: MRS 37, primer 10 A,
sodni postopek, primer:
vacije]
MRS 37, 87. člen

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

SL
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Obveznosti iz najema [abstract]

razkritje: MSRP 7, 35.H(b)(iii)
člen, razkritje:
MSRP 7, 35.M(b)(iii) člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen
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razkritje: MRS 1, 138.(a) člen

18.12.2020

Rezervacije za sodne postopke
[abstract]

Ta pripadnik pomeni terjatve v zvezi z najemi.

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Rezervacije za sodne postopke
[member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za sodne postopke. [glej: primer: MRS 37, primer 10 A,
Druge rezervacije [member]]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEn
tity

text

Trajanje obstoja podjetja z
omejenim rokom obstoja

Podatki o trajanju obstoja podjetja, če gre za podjetje z razkritje: MRS 1, 138.(d) člen
omejenim rokom obstoja.

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Raven 1 hierarhije poštene
vrednosti [member]

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
kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za iden
tična sredstva ali obveznosti, do katerih lahko podjetje
dostopa na datum merjenja.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHie
rarchyMember

member

Raven 2 in 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni združene kategorije ravni 2 in ravni razkritje: MRS 19, 142. člen
3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Raven 2 hierarhije
poštene vrednosti [member]; Raven 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Raven 2 hierarhije poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo hierarhije poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
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 obvez
nost.

ifrs-full

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Raven 3 hierarhije poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo hierarhije poštene vred razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
nosti, v kateri so vložki za tehnike ocenjevanja vrednosti
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 razpoložljivih infor
macij o predpostavkah, ki bi jih udeleženci na trgu upora
bili pri določanju cene sredstva ali obveznosti.

L 429/525

member

Uradni list Evropske unije

LegalProceedingsProvision
Member

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Raven udeležbe podjetja v
primerjavi z drugimi
udeleženimi podjetji

Opis navedbe ravni udeležbe podjetja v programu z dolo razkritje: MRS 19, 148.(d)(v)
čenimi zaslužki v primerjavi z drugimi udeleženimi podje člen
tji. Primeri mer, ki lahko zagotovijo tako navedbo, so
delež podjetja v celotnih prispevkih v program ali delež
podjetja v skupnem številu aktivnih članov, upokojenih
članov ali nekdanjih članov, ki so upravičeni do zasluž
kov, če so te informacije na razpolago. [glej: Programi z
določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant

Raven indeksa rasti cen

Vrednost ravni splošnega indeksa rasti cen, ki se uporablja razkritje: MRS 29, 39.(c) člen
za preračun podatkov iz računovodskih izkazov podjetja,
katerega funkcijska valuta je valuta hiperinflacijskega
gospodarstva.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

text

Stopnja zaokroževanja,
uporabljena v računovodskih
izkazih

Podatek o stopnji zaokroževanja, uporabljeni pri predsta razkritje: MRS 1, 51.(e) člen
vitvi zneskov v računovodskih izkazih.

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyA
xis

axis

Ravni hierarhije poštene
vrednosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 19, 142. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

Liabilities

X instant,
credit

Obveznosti

Znesek sedanje obveze podjetja za prenos gospodarskega razkritje: MRS 1, 55. člen,
vira kot posledica preteklih dogodkov. Gospodarski vir je razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen,
pravica, ki lahko ustvari gospodarske koristi.
razkritje: MSRP 13, 93.(b) člen,
razkritje: MSRP 13, 93.(e) člen,
razkritje: MSRP 8, 28.(d) člen,
razkritje: MSRP 8, 23. člen

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

Obveznosti [abstract]

18.12.2020

X.XX instant

Uradni list Evropske unije

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherParticipa
tingEntities

SL

ifrs-full

L 429/526

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja

Znesek obveznosti, za katere so denarni tokovi bili ali primer: MRS 7, 44.D člen
bodo razvrščeni v izkaz denarnih tokov kot denarnih
tokovi iz aktivnosti financiranja. [glej: Denarni tokovi iz
aktivnosti financiranja (uporabljeni pri aktivnostih finan
ciranja); Obveznosti]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin axis
gActivitiesAxis

Obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 7, 44.D člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin member
gActivitiesMember

Ta pripadnik pomeni obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti primer: MRS 7, 44.D člen
Obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja [member] financiranja. Pomeni tudi standardno vrednost za os
‚Obveznosti, ki izhajajo iz aktivnosti financiranja‘, če se
ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Obveznosti, ki
izhajajo iz aktivnosti financiranja]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsuran
ceContracts

X instant,
credit

Obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb

Znesek obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in primer: MRS 1, 55.
pozavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb člen – datum prenehanja
[member]]
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer: MSRP 4,
IG20.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Obveznosti do centralnih bank

Znesek obveznosti do centralnih bank.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

L 429/527

LiabilitiesArisingFromFinancin X instant,
gActivities
credit

ifrs-full

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

Znesek obveznosti, ki izhajajo iz iskanja rudnih bogastev, razkritje: MSRP 6, 24.(b) člen
vključno z rudninami, nafto, zemeljskim plinom in
podobnimi neobnovljivimi viri, potem ko podjetje pridobi
zakonske pravice za raziskovanje na določenem območju,
ter ugotovitve tehnične izvedljivosti in ekonomske upra
vičenosti pridobivanja rudnega bogastva.

LiabilitiesArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMine
ralResources

SL

Obveznosti iz raziskovanja in
vrednotenja rudnih bogastev

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Obveznosti za nastale škode
[member]

Ta pripadnik pomeni obvezo podjetja, da obravnava in razkritje: MSRP 17, 100.(c)
izplača upravičene škodne zahtevke za zavarovane člen – začetek veljavnosti
dogodke, ki so se že zgodili, vključno z dogodki, ki so 1.1.2021
se zgodili, vendar za katere škode še niso bile prijavljene,
in drugimi nastalimi zavarovalnimi odhodki.

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Obveznosti za nastale škode iz
naslova pogodb iz področja
uporabe MSRP 17

Znesek obveznosti za nastale škode, ki izhajajo iz pogodb razkritje:
iz področja uporabe MSRP 17. [glej: Obveznosti za MSRP 17, 130. člen – začetek
nastale škode [member]]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Obveznosti, ki izhajajo iz
plačilnih transakcij na podlagi
delnic

Znesek obveznosti, ki izhajajo iz plačilnih transakcij na razkritje: MSRP 2, 51.(b)(i) člen
podlagi delnic. Plačilne transakcije na podlagi delnic so
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]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSale credit

Obveznosti, vključene v skupine Znesek obveznosti, vključenih v skupine za odtujitev, razkritje: MRS 1, 54.(p) člen,
za odtujitev, razvrščene kot v
razvrščene kot v posesti za prodajo. [glej: Obveznosti; razkritje: MSRP 5, 38. člen
posesti za prodajo
Skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo
[member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Nastale obveznosti

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDispo
sed2013

X duration,
credit

Obveznosti v odvisnem podjetju Znesek obveznosti v odvisnih podjetjih ali drugih razkritje: MRS 7, 40.(d) člen
ali pridobljenih oziroma
poslovnih subjektih, katerih obvladovanje je pridobljeno
odsvojenih poslovnih subjektih
ali izgubljeno. [glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairVa
lueAndIssuedWithInsepara
bleThirdpartyCreditEnhance
mentAxis

axis

Obveznosti, merjene po pošteni Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 13, 98. člen
vrednosti in izdane z neločljivim ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
elementom tretje osebe za
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
izboljšanje kreditne kakovosti
[axis]

Uradni list Evropske unije

LiabilitiesForIncurredClaim
sMember

SL

ifrs-full

L 429/528

Predpona

Poštena vrednost nastalih obveznosti na dan pridobitve razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iii)
(npr. obveznost za pogojno nadomestilo) kot nadome člen
stilo, preneseno v poslovni združitvi. [glej: poslovne zdru
žitve [member]]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obveznosti, merjene po pošteni
vrednosti in izdane z neločljivim
elementom tretje osebe za
izboljšanje kreditne kakovosti
[member]

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 izbolj
šanje kreditne kakovosti‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik. [glej: Obveznosti; Po pošteni vrednosti [mem
ber]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni sedanjo obvezo podjetja za prenos razkritje: MSRP 13, 93. člen
gospodarskega vira kot posledico preteklih dogodkov.
Gospodarski vir je pravica, ki lahko ustvari gospodarske
koristi. Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi
obveznosti‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: Obveznosti]

ifrs-full

LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionary
ParticipationFeatures

X instant,
credit

Obveznosti ali sestavine
Znesek obveznosti ali sestavin lastniškega kapitala, pove
lastniškega kapitala, povezane z zanih z možnostmi diskrecijske udeležbe. Možnosti
možnostmi diskrecijske udeležbe diskrecijske udeležbe so pogodbene pravice do dodatnih
upravičenj kot dopolnilo k zajamčenim zneskom, in sicer:
(a) takšne, za katere je verjetno, da so pomemben delež v
celotnih pogodbenih ugodnostih, (b) takšne, za katere
znesek ali časovni okvir določi izdajatelj, ter (c) takšne,
ki pogodbeno temeljijo na: (i) izvajanju določene skupine
pogodb ali določene 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.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarial X instant,
PresentValueOfPromisedRetire credit
mentBenefits

Obveznosti, ki ne spadajo v
aktuarsko sedanjo vrednost
obljubljenih pokojnin

primer: MSRP 4, IG22.(f)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Znesek obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko sedanjo razkritje: MRS 26, 35.(a)(v)
vrednost obljubljenih pokojnin v pokojninskih programih. člen
[glej: Aktuarska sedanja vrednost obljubljenih pokojnin]

L 429/529

member

Uradni list Evropske unije

LiabilitiesMeasuredAtFairVa
lueAndIssuedWithInsepara
bleThirdpartyCreditEnhance
mentMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Obveznosti, pripoznane v
računovodskih izkazih podjetja,
ki so povezane s strukturiranimi
podjetji

Znesek obveznosti, pripoznanih v računovodskih izkazih razkritje: MSRP 12, 29.(a) člen
podjetja, ki so povezane z njegovimi deleži v strukturi
ranih podjetjih. [glej: Obveznosti; Nekonsolidirana struk
turirana podjetja [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligation
sArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Obveznosti, ki nastanejo, ker
zavarovatelj izdaja ali izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo pogodb
iz področja uporabe MSRP 4 in
neizpeljanih naložbenih pogodb

Znesek obveznosti, ki nastanejo, ker zavarovatelj izdaja ali razkritje: primer:
izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo pogodb iz področja MSRP 4, 39.C(a) člen – datum
uporabe MSRP 4 in neizpeljanih naložbenih pogodb.
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignifican
tRestrictionsApply

X instant,
credit

Obveznosti, za katere se
uporabljajo večje omejitve

Znesek obveznosti skupine, za katero se uporabljajo večje razkritje: MSRP 12, 13.(c) člen
omejitve (npr. zakonske, pogodbene in regulatorne omeji
tve) zmožnosti podjetja za poravnavo obveznosti skupine,
v konsolidiranih računovodskih izkazih.

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContract
sIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRi
skOfMaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

ifrs-full

ifrs-full

Obveznosti iz naslova izdanih
zavarovalnih in pozavarovalnih
pogodb [abstract]

X instant,
credit

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.

LiabilityAssetOfDefinedBenefit X instant,
Plans
credit

Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)

Znesek primanjkljaja ali presežka v programu z določe razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
nimi zaslužki, prilagojen za učinke omejitve čistega sred
stva določenega zaslužka na zgornjo mejo sredstva. [glej:
Programi z določenimi zaslužki [member]]

LicenceFeeIncome

Prihodki iz nadomestil za licence Znesek prihodkov iz nadomestil za licence.

X duration,
credit

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

18.12.2020

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

LiabilitiesRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

SL

ifrs-full

L 429/530

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Licence in franšize

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, metodologij,
promocijske podpore, trženja in dobav drugega podjetja.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Licence in franšize [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(d) člen
predstavljajo pravico do uporabe določenih neopred
metenih sredstev, ki so v lasti drugega podjetja, in pravico
do poslovanja podjetja z uporabo imena, trgovskega
blaga, storitev, metodologij, promocijske podpore, trženja
in dobav drugega podjetja. [glej: Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licence [member]

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]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Pogodbe o življenjskem
zavarovanju [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe o življenjskem zavarova splošna praksa: MSRP 4,
nju. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
Razkritje – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosse
sMember

member

Pričakovane kreditne izgube v
celotnem obdobju trajanja
[member]

Ta pripadnik pomeni pričakovane kreditne izgube, ki razkritje: MSRP 7, 35.H(b)
izhajajo iz vseh možnih dogodkov neplačila v pričako člen, razkritje:
vanem obdobju trajanja finančnega instrumenta. [glej: MSRP 7, 35.M(b) člen
Vrsta merjenja pričakovanih kreditnih izgub [member]]

ifrs-full

LimitationsThatMayResultInIn
formationNotFullyReflecting
FairValueOfAssetsAndLiabili
tiesInvolved

text

Opis cilja uporabljene metode in
omejitev, ki bi lahko povzročile,
da informacije ne bi v celoti
odražale poštene vrednosti
zadevnih sredstev in obveznosti.

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.

L 429/531

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

LicencesAndFranchises

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Opis vrstičnih postavk v izkazu
vseobsegajočega donosa, v
katere je všteta amortizacija
neopredmetenih sredstev

esef_cor

LineItemsNotDimensionally
Qualified

table

Vrstične postavke, ki niso
določene glede na dimenzijo

ifrs-full

text
LineItemsOfRecognisedAsset
sAndLiabilitiesRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

Opis vrstičnih postavk
pripoznanih sredstev in
obveznosti, ki predstavljajo
nadaljnjo udeležbo v finančnih
sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno

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 finan
čnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno.
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Likvidnostno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo podjetje naletelo na
težave pri izpolnjevanju obvez, povezanih s finančnimi
obveznostmi, ki se poravnavajo z izročitvijo denarja ali
drugega finančnega sredstva. [glej: Finančna sredstva;
Finančne obveznosti]

razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 32. člen

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Žive živali [member]

Ta pripadnik pomeni žive živali.

splošna praksa: MRS 41, 41.
člen

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Obveze iz posojil [member]

Ta pripadnik pomeni trdne zaveze za zagotovitev posojila razkritje: MSRP 7, B8.E člen,
razkritje: MSRP 7, 35.M člen
po vnaprej določenih pogojih.

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCom
binationMember

member

Posojila, pridobljena v poslovni
združitvi [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, ki so pridobljena v primer: MSRP 3, B64.(h) člen
poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Posojila in predujmi bankam

Znesek posojil in predujmov podjetja bankam.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCusto
mers

X instant,
debit

Posojila in predujmi strankam

Znesek posojil in predujmov podjetja strankam.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

LineItemsIncludingAmortisa
tionOfIntangibleAssetsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

SL

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]

ifrs-full

L 429/532

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Posojila in terjatve, kategorija
[member]

Ta pripadnik pomeni posojila in terjatve kot vrsto finan razkritje:
čnih sredstev. [glej: Posojila in terjatve]
MSRP 7, 8.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhich
PermittedLenderToDemandAc
celeratedRepayment

X instant,
credit

Neplačana posojila, pri katerih je Znesek neplačanih posojil, pri katerih je posojilodajalec razkritje: MSRP 7, 19. člen
posojilodajalec zaradi kršitve
zaradi kršitve pogojev lahko zahteval pospešeno odplači
pogojev lahko zahteval
lo.
pospešeno odplačilo

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Neplačana zapadla posojila

Znesek neplačanih zapadlih posojil.

razkritje: MSRP 7, 18.(b) člen

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Prejeta posojila

Znesek prejetih posojil.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Posojila državi

Znesek posojil, ki jih je podjetje dalo državi.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Posojila državi [member]

Ta pripadnik pomeni posojila, dana državi.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Nekratkoročni del
nekratkoročnih najetih posojil

Nekratkoročni del nekratkoročnih najetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55.
Najeta posojila]
člen

L 429/533

LoansAndReceivablesCategory member
Member

ifrs-full

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z določenimi ali
določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu,
razen: (a) tistih, ki jih podjetje namerava prodati takoj
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 poslabšanja
kreditne sposobnosti, ki se razvrstijo kot na razpolago 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: Izpe
ljana finančna sredstva]

LoansAndReceivables

SL

razkritje:
MSRP 7, 8.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Posojila in terjatve

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Dolgoročna najeta posojila
[member]

Ta pripadnik pomeni dolgoročna najeta posojila. [glej: primer: MRS 7 C Uskladitev
Najeta posojila]
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja, primer:
MRS 7, 44.C člen

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Dolgoročne pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni dolgoročne pogodbe s kupci.

primer: MSRP 15, B89.(e) člen

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Dolgoročni depoziti

Znesek dolgoročnih depozitov, ki jih ima podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
sodne postopke

Znesek nekratkoročnih rezervacij za sodne postopke. primer: MRS 37, primer 10 A,
[glej: Rezervacije za sodne postopke]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Razne druge nekratkoročne
rezervacije

Znesek raznih drugih nekratkoročnih rezervacij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
Razne druge rezervacije]
člen

ifrs-full

LongtermOnerousContract
sProvision

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
kočljive pogodbe

Znesek nekratkoročnih rezervacij za kočljive pogodbe. primer: MRS 37, 66. člen
[glej: Rezervacije za kočljive pogodbe]

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom
missioningRestorationAndRe
habilitationCosts

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
stroške razgradnje, obnove in
ponovnega oživljanja

Nekratkoročne rezervacije za stroške razgradnje, obnove primer: MRS 37 D, primeri:
in ponovnega oživljanja. [glej: Rezervacije za stroške Razkritja, primer: MRS 37, 87.
razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja]
člen

ifrs-full

LongtermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
reorganiziranje

Znesek nekratkoročnih rezervacij za reorganiziranje. [glej: primer: MRS 37, 70. člen
Rezervacije za reorganiziranje]

ifrs-full

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
jamstva

Znesek nekratkoročnih rezervacij za jamstva. [glej: Rezer primer: MRS 37, primer 1,
vacije za jamstva]
Jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

LongtermBorrowingsMember

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Sestavina izgube [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino izgube obveznosti za razkritje: MSRP 17, 100.(b)
preostalo kritje. Podjetje oblikuje (ali poveča) sestavino člen – začetek veljavnosti
izgube obveznosti za preostalo kritje za kočljivo skupino, 1.1.2021
ki predstavlja izgube, pripoznane z uporabo 47.–48. člena
MSRP 17. Sestavina izgube določa zneske, predstavljene v
poslovnem izidu kot razveljavitve izgub pri kočljivih
skupinah, ki se posledično izključijo pri ugotavljanju
prihodkov iz zavarovanja. [glej: Zavarovalne pogodbe
[member]; Čiste obveznosti ali sredstva za preostalo kritje,
brez sestavine izgube [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
debit

Izgube, ki so posledica odprave
pripoznanja finančnih sredstev,
merjenih po odplačni vrednosti

Izgube, pripoznane v izkazu vseobsegajočega donosa, ki razkritje: MSRP 7, 20.A člen
izhajajo iz odprave pripoznanja finančnih sredstev,
merjenih po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva
po odplačni vrednosti]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToIn
terestsInStructuredEntities

X duration,
debit

Izgube, povezane z deleži v
strukturiranih podjetjih

Znesek izgub podjetja, ki so povezane z njegovimi deleži primer: MSRP 12, B26.(b) člen
v strukturiranih podjetjih. [glej: Nekonsolidirana struktu
rirana podjetja [member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
debit

Izgube zaradi spremembe
poštene vrednosti izpeljanih
finančnih instrumentov

Izgube, nastale zaradi sprememb poštene vrednosti izpe splošna praksa: MRS 1, 85.
ljanih finančnih instrumentov, pripoznanih v poslovnem člen
izidu. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [member]]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
debit

Izgube iz odtujitev naložbenih
nepremičnin

Izgube iz odtujitev naložbenih nepremičnin. [glej: Nalož splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bene nepremičnine]
člen

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
debit

Izgube iz odtujitev naložb

Izgube iz odtujitve naložb.

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Izgube iz odtujitev
nekratkoročnih sredstev

Izgube iz odtujitev nekratkoročnih sredstev. [glej: Nekrat splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
koročna sredstva]
člen

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Izgube iz odtujitve
Izgube iz odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev. [glej: razkritje: MRS 1, 98.(c) člen
opredmetenih osnovnih sredstev Opredmetena osnovna sredstva]

Uradni list Evropske unije

LossComponentMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje: MRS 1, 98.(d) člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Izgube iz poravnav pravd

Izgube iz poravnav v pravdah.

ifrs-full

LTELicencesMember

member

Licence LTE [member]

Ta pripadnik pomeni licence Long Term Evolution (LTE). splošna praksa: MRS 38, 119.
člen
[glej: Licence in franšize]

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Stroji

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(c) člen
amortizirljive stroje z dolgo življenjsko dobo, ki se upora
bljajo pri poslovanju. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

ifrs-full

MachineryMember

member

Stroji [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(c) člen
stev, ki predstavlja amortizirljive stroje z dolgo življenjsko
dobo, ki se uporabljajo pri poslovanju. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

MajorBusinessCombination
Member

member

Večja poslovna združitev
[member]

Ta pripadnik pomeni večje poslovne združitve. [glej: primer: MRS 10, 22.(a) člen
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxEx
penseIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Pomembnejše stranke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 8, 34. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Stranke [member]

Ta pripadnik pomeni stranke. Predstavlja tudi standardno razkritje: MSRP 8, 34. člen
vrednost za os ‚Pomembnejše stranke‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Večje transakcije z navadnimi
delnicami [member]

Ta pripadnik pomeni večje transakcije z navadnimi delni primer: MRS 10, 22.(f) člen
cami. [glej: Navadne delnice [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMem
ber

member

Večji nakupi sredstev [member]

Ta pripadnik pomeni večje nakupe sredstev.

ifrs-full

ManagementConclusionOn
FairPresentationAsConsequen
ceOfDeparture

text

Izjava poslovodstva o pošteni
predstavitvi zaradi odmika

Izjava poslovodstva, da računovodski izkazi pošteno razkritje: MRS 1, 20.(a) člen
prikazujejo finančni položaj, finančno uspešnost in
denarne tokove podjetja, če podjetje ni izpolnilo zahteve
MSRP.

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

X instant,
debit

Obvezni depoziti rezerv pri
centralnih bankah

Znesek rezerv, ki je deponiran pri centralni banki zaradi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
izpolnjevanja regulativnih zahtev za rezerve.
člen

razkritje: MRS 1, 98.(f) člen

Glavne sestavine odhodka za
davek (prihodka od davka)
[abstract]

Uradni list Evropske unije

LossesOnLitigationSettlements

SL

ifrs-full
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Predpona

primer: MRS 10, 22.(c) člen

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Tržni način [member]

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.

ifrs-full

MarketComparableCompanie
sMember

member

Tržno primerljiva podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, IE63. člen,
nosti, ki je v skladu s tržnim načinom in pri kateri gre za primer: MSRP 13, B5. člen
analizo vložkov primerljivih podjetij (npr. večkratnik
dobička pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA),
večkratnik prihodkov, popust zaradi premajhne tržljivosti,
kontrolna premija) na trenutnem trgu. [glej: Tržni način
[member]]

ifrs-full

MarketComparablePricesMem
ber

member

Tržno primerljive cene
[member]

Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, IE63. člen,
nosti, ki je v skladu s tržnim načinom in pri kateri gre za primer: MSRP 13, B5. člen
analizo vložkov primerljivih cen (npr. cena na kvadratni
meter) na trenutnem trgu. [glej: Tržni način [member]]

ifrs-full

MarketRiskMember

member

Tržno tveganje [member]

Ta pripadnik pomeni tveganje, da bo poštena vrednost
prihodnjih denarnih tokov finančnega instrumenta nihala
zaradi sprememb tržnih cen. Tržno tveganje je sestavljeno
iz treh vrst tveganja: valutnega tveganja, tveganja spre
membe obrestne mere in tveganja spremembe drugih
cen. [glej: Valutno tveganje [member]; Tveganje spre
membe obrestne mere [member]; Tveganje spremembe
drugih cen [member]; Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Trgi kupcev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(c) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Trgi kupcev [member]

Ta pripadnik pomeni vse trge kupcev. Predstavlja tudi primer: MSRP 15, B89.(c) člen
standardno vrednost za os ‚Trgi kupcev‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Kolofoni in naslovi publikacij

Znesek neopredmetenih sredstev, ki predstavljajo pravice, primer: MRS 38, 119.(b) člen
pridobljene z registracijo uporabe kolofonov in naslovov
publikacij. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega
imena]

razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021,
primer: MSRP 7, 32. člen
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MarketApproachMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

member

Označba

Kolofoni in naslovi publikacij
[member]

Pojasnilo oznake

Sklic

MastheadsAndPublishingTitle
sMember

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsMem
ber

member

Pomembne usklajevalne
postavke [member]

Ta pripadnik pomeni pomembne prilagoditve, s katerimi razkritje: MSRP 8, 28. člen
se usklajujejo postavke v računovodskih izkazih podjetja.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Matrično določanje cen
[member]

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 instrumenti, pri
čemer se ne zanaša izključno na kotirane cene za posa
mezne vrednostne papirje, ampak prednostno na razmerje
med vrednostnimi papirji in drugimi normno kotiranimi
vrednostnimi papirji. [glej: Tržni način [member];
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember member

Zrela biološka sredstva
[member]

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]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivative
FinancialLiabilities

Razkritje analize zapadlosti v
plačilo za izpeljane finančne
obveznosti [text block]

Razkritje analize zapadlosti v plačilo za izpeljane finančne razkritje: MSRP 7, 39.(b) člen
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]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderiva text block
tiveFinancialLiabilities

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]

SL

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(b) člen
predstavljajo pravice, pridobljene z registracijo uporabe
kolofonov in naslovov publikacij. [glej: Neopredmetena
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full
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Pomembni prihodki in odhodki
[abstract]
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text block

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Zapadlost [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1, 61. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 15, 120.(b)(i)
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
člen, razkritje: MSRP 16, 97.
člen, razkritje: MSRP 16, 94.
člen, razkritje: MSRP 17, 109.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
120. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
132.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, B11. člen, razkritje:
MSRP 7, 42.E(e) člen, razkritje:
MSRP 7, 23.B(a) člen

ifrs-full

MaximumExposureToCredi
tRisk

X instant

Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju

Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost
kreditnemu tveganju, brez upoštevanja morebitnega zava
rovanja 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]]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi X instant
skFinancialInstrumentsToW
hichImpairmentRequirementsI
nIFRS9AreNotApplied

Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju, finančni
instrumenti, za katere se ne
uporabljajo zahteve glede
oslabitve iz MSRP 9

Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 7, 36.(a) člen
kreditnemu tveganju v zvezi s finančnimi instrumenti,
za katere se ne uporabljajo zahteve glede oslabitve iz
MSRP 9. [glej: Največja izpostavljenost kreditnemu tvega
nju]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skOfFinancialAssets

X instant

Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju za finančna
sredstva, določena kot merjena
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za finančna razkritje: MSRP 7, 9.(a) člen
sredstva, določena kot merjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Kreditno tveganje [member];
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRi
skOfLoansOrReceivables

X instant

Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju posojil ali
terjatev

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju posojil ali razkritje:
terjatev. [glej: Posojila in terjatve; Kreditno tveganje [mem MSRP 7, 9.(a) člen – datum
ber]; Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

razkritje: MSRP 7, 35.K(a) člen,
razkritje: MSRP 7, 36.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek, ki najbolj natančno odraža največjo izpostavlje razkritje: MSRP 17, 131.(a)
Največja izpostavljenost
kreditnemu tveganju, ki izhaja iz nost kreditnemu tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja člen – začetek veljavnosti
pogodb iz področja uporabe
uporabe MSRP 17, na koncu poročevalskega obdobja. 1.1.2021
MSRP 17
[glej: Kreditno tveganje [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolvement

X instant

Največja izpostavljenost izgubam Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 7, 42.E(c) člen
iz nadaljnje udeležbe
podjetja izgubam iz nadaljnje udeležbe v finančnih sred
stvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno.

ifrs-full

MaximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEntities

X instant

Največja izpostavljenost izgubam Znesek, ki najbolje predstavlja največjo izpostavljenost razkritje: MSRP 12, 29.(c) člen
iz deležev v strukturiranih
podjetja izgubam iz deležev v strukturiranih podjetjih.
podjetjih
[glej: Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOf
StructuredEntitiesWhichEnti
tyIsRequiredToAbsorbBefo
reOtherParties

X instant,
credit

Najvišja omejitev za izgube
strukturiranih podjetij, ki jih
mora podjetje absorbirati pred
drugimi strankami

Najvišja omejitev za izgube strukturiranih podjetij, ki jih primer: MSRP 12, B26.(d) člen
mora podjetje absorbirati pred drugimi strankami. [glej:
Nekonsolidirana strukturirana podjetja [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Merjenje [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 40, 32.A člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 41, 50. člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen

ifrs-full

MeasurementBasesProperty
PlantAndEquipment

text

Podlage za merjenje,
opredmetena osnovna sredstva

Podlage za merjenje, uporabljene pri ugotavljanju bruto razkritje: MRS 16, 73.(a) člen
knjigovodske vrednosti za razred opredmetenih osnovnih
sredstev. [glej: Bruto knjigovodska vrednost [member];
Opredmetena osnovna sredstva]

18.12.2020
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ifrs-full

L 429/540

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

MeasurementPeriodAdjust
X duration
mentsRecognisedForParticula
rAssetsLiabilitiesNoncontrollin
gInterestsOrItemsOfConsidera
tion

Prilagoditve obdobja merjenja,
pripoznane za določena
sredstva, obveznosti,
neobvladujoče deleže ali
postavke nadomestila

Znesek prilagoditev obdobja merjenja, pripoznanih za razkritje: MSRP 3, B67.(a)(iii)
določena sredstva, obveznosti, neobvladujoče deleže ali člen
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]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Stroški medijske produkcije

Znesek stroškov, ki izvirajo iz medijske produkcije.

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Kratkoročno trgovsko blago

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavlja količino primer: MRS 1, 78.(c) člen,
splošna praksa: MRS 2, 37.
blaga, pridobljenega za ponovno prodajo. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Rezerve za združitev

Sestavina lastniškega kapitala, ki lahko nastane v zvezi s splošna praksa: MRS 1, 55.
člen
poslovno združitvijo zunaj področja uporabe MSRP 3.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Rezerve za združitev [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108.
lahko nastane v zvezi s poslovno združitvijo zunaj člen
področja uporabe MSRP 3.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Metoda ocenjevanja
pričakovanih kreditnih izgub
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 7, IG20.B člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami primer: MSRP 7, 35.H člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
primer: MSRP 7, 35.I člen

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Metoda ocenjevanja
pričakovanih kreditnih izgub
[member]

Ta pripadnik pomeni vse metode ocenjevanja pričako primer: MSRP 7, IG20.B člen,
vanih kreditnih izgub. Pričakovane kreditne izgube so primer: MSRP 7, 35.H člen,
tehtano povprečje kreditnih izgub, pri čemer se kot primer: MSRP 7, 35.I člen
uteži uporabijo ustrezna tveganja neplačila. Ta pripadnik
predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Metoda
ocenjevanja pričakovanih kreditnih izgub‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairVa
lueOfInstrumentsOrInterests

text

Opis metode merjenja poštene
vrednosti instrumentov ali
deležev

Opis metode merjenja poštene vrednosti deležev v lastni razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv)
škem kapitalu prevzemnika, ki so bili preneseni kot nado člen
mestilo v poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve
[member]]

SL
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ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Metode ustvarjanja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 38, 118. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Metode ustvarjanja [member]

Ta pripadnik pomeni vse metode ustvarjanja. Predstavlja razkritje: MRS 38, 118. člen
tudi standardno vrednost za os ‚Metode ustvarjanja‘, če se
ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedTo text
DetermineSupplementaryInfor
mation

Opis metod prevedbe, s
pomočjo katerih se določajo
dopolnilne informacije

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.

ifrs-full

MethodsToDetermineAmoun
tOfChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesAttributableToChange
sInCreditRisk

text

Opis metod za ugotavljanje
zneska sprememb poštene
vrednosti finančnih sredstev in
finančnih obveznosti, ki jih je
mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja

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]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisReflectingInterde
pendenciesBetweenRiskVaria
bles

text

Opis metode, parametrov in
predpostavk, uporabljenih pri
pripravi analize občutljivosti, ki
odraža medsebojno odvisnost
spremenljivk tveganja

Opis metode, parametrov in predpostavk, uporabljenih pri razkritje: MSRP 7, 41.(a) člen
pripravi analize občutljivosti, kot je tvegana vrednost, ki
odraža medsebojno odvisnost spremenljivk tveganja (npr.
obrestne mere in menjalni tečaji) in se uporablja za obvla
dovanje finančnih tveganj.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfI
FRS17Axis

axis

Metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 117.(a)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021

18.12.2020

Opis metod in predpostavk,
Opis metod in predpostavk, uporabljenih pri pripravi razkritje: MSRP 7, 40.(b) člen
uporabljenih pri pripravi analize analize občutljivosti za vrste tržnih tveganj, ki jim je
občutljivosti
izpostavljeno podjetje. [glej: Tržno tveganje [member]]
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ifrs-full
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Metode, ki se uporabljajo za
merjenje pogodb iz področja
uporabe MSRP 17 [member]

Ta pripadnik pomeni metode, ki se uporabljajo za razkritje: MSRP 17, 117.(a)
merjenje pogodb iz področja uporabe MSRP 17. Predsta člen – začetek veljavnosti
vlja tudi standardno vrednost za os ‚Metode, ki se upora 1.1.2021
bljajo za merjenje pogodb iz področja uporabe MSRP 17‘,
če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Metode za merjenje tveganja

Opis metod za ugotavljanje tveganj, ki izhajajo iz finan razkritje: MSRP 7, 33.(b) člen
čnih instrumentov. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInAssociates

text

Metoda za obračunavanje naložb Opis metode za obračunavanje naložb v pridružena razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
podjetja. [glej: Pridružena podjetja [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(c) člen
v pridružena podjetja

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInJointVentures

text

Metoda za obračunavanje naložb Opis metode za obračunavanje naložb v skupne podvige. razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
v skupne podvige
[glej: Skupni podvigi [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(c) člen

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInSubsidiaries

text

Metoda za obračunavanje naložb Opis metode za obračunavanje naložb v odvisna podjetja. razkritje: MRS 27, 16.(c) člen,
[glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje: MRS 27, 17.(c) člen
v odvisna podjetja

ifrs-full

MethodUsedToDetermineSett
lementAmountForPreexistin
gRelationshipForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

text

Metoda za določanje zneska
poravnave za predhodno
razmerje za transakcijo, ki je bila
pripoznana ločeno od pridobitve
sredstev in prevzema obveznosti
v poslovni združitvi

Opis metode za določanje zneska poravnave za pred razkritje: MSRP 3, B64.(l)(iv)
hodna razmerja za transakcije, ki so bile pripoznane člen
ločeno od pridobitve sredstev in prevzema obveznosti v
poslovni združitvi. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Sredstva za rudarjenje

Znesek sredstev, povezanih z rudarskimi dejavnostmi splošna praksa: MRS 16, 37.
člen
podjetja

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Sredstva za rudarjenje [member] Ta pripadnik pomeni sredstva za rudarjenje. [glej: Sredstva splošna praksa: MRS 16, 37.
za rudarjenje]
člen

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Nepremičnine za rudarjenje
[member]

Ta pripadnik pomeni nepremičnine, povezane z rudarje splošna praksa: MRS 16, 37.
njem.
člen

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Rudarske pravice [member]

Ta pripadnik pomeni pravice, povezane z rudarjenjem.

splošna praksa: MRS 38, 119.
člen
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MiscellaneousAssetsAbstract

Razna sredstva [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfE
quityAbstract

Razne sestavine lastniškega
kapitala [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAsset
sAbstract

Razna kratkoročna sredstva
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabilitie
sAbstract

Razne kratkoročne obveznosti
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Razni lastniški kapital [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAb
stract

Razne obveznosti [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Razna nekratkoročna sredstva
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabi
litiesAbstract

Razne nekratkoročne obveznosti
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Razni drugi vseobsegajoči donos
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gExpense

X duration,
debit

Razni drugi poslovni odhodki

Znesek raznih drugih poslovnih odhodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
poslovni prihodki (odhodki)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gIncome

X duration,
credit

Razni drugi poslovni prihodki

Znesek raznih drugih poslovnih prihodkov. [glej: Drugi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
poslovni prihodki (odhodki)]
člen

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Razne druge rezervacije

Znesek raznih drugih rezervacij. [glej: Druge rezervacije] splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
člen

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sMember

member

Razne druge rezervacije
[member]

Ta pripadnik pomeni razne druge rezervacije. [glej: Druge razkritje: MRS 37, 84. člen
rezervacije [member]]

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserve
sMember

member

Razne druge rezerve [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108.
predstavlja razne rezerve, ki jih podjetje ne razkrije ločeno člen
v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Druge rezerve [mem
ber]]

SL

ifrs-full
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Razni časovni sklopi [abstract]

ModelUsedToMeasureInvest
mentProperty

text

Pojasnilo, ali je podjetje za
merjenje naložbenih
nepremičnin uporabilo model
poštene vrednosti ali model
nabavne vrednosti

Pojasnilo, ali je podjetje za merjenje naložbenih nepremi razkritje: MRS 40, 75.(a) člen
čnin uporabilo model poštene vrednosti ali model
nabavne vrednosti. [glej: Model poštene vrednosti [mem
ber]; Po nabavni vrednosti [member]; Naložbene nepremi
čnine]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Hipoteke [member]

Ta pripadnik pomeni razred finančnih sredstev, ki pred primer: MSRP 7, IG40.B člen,
stavlja posojila za financiranje nakupa sredstev, pri primer: MSRP 7, 6. člen,
katerem se sredstvo uporablja kot zavarovanje s premože primer: MSRP 7, IG20.B člen
njem za posojilo.

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Motorna vozila

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 sredstva]

ifrs-full

MotorVehiclesMember

member

Motorna vozila [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(f) člen
stev, ki predstavlja kopenska vozila na lastni pogon, ki se
uporabljajo pri poslovanju podjetja. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Programi več zaposlovalcev z
določenimi zaslužki [member]

Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki razkritje: MRS 19, 33.(b) člen,
(razen državnih programov), ki: (a) združujejo sredstva, razkritje: MRS 19, 34.(b) člen
ki so jih prispevala različna podjetja in niso skupaj obvla
dovana, (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]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMet member
hodMember

Metoda presežnih dobičkov v
več obdobjih [member]

Ta pripadnik pomeni posebno tehniko ocenjevanja vred primer: MSRP 13, B11.(c) člen
nosti, skladno z na donosu zasnovanim načinom, pri
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]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

Ime prevzetega podjetja

Ime poslovnega subjekta ali poslovnih subjektov, v katerih razkritje: MSRP 3, B64.(a) člen
prevzemnik pridobi obvladovanje v poslovni združitvi.
[glej: poslovne združitve [member]]

text
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Ime pridruženega podjetja

Ime pridruženega podjetja. [glej: Pridružena podjetja razkritje: MRS 27, 17.(b)(i)
[member]]
člen, razkritje: MRS 27,
16.(b)(i) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(i) člen

ifrs-full

NameOfEntityWhoseConsoli
datedFinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

text

Ime podjetja, katerega
konsolidirani računovodski
izkazi so bili pripravljeni za
javno uporabo

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 pripravljeni
za javno uporabo. [glej: Konsolidirani [member]; MSRP
[member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNatu
reOfRelationshipWithGovern
ment

text

Naziv države ter značilnosti
razmerja z njo

Naziv vlade in značilnosti njenega razmerja s poročajočim razkritje: MRS 24, 26.(a) člen
podjetjem (tj. obvladovanje, skupno obvladovanje ali
pomemben vpliv). [glej: Država [member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Naziv skupne dejavnosti

Naziv skupne dejavnosti. [glej: Skupne dejavnosti [mem razkritje: MSRP 12, 21.(a)(i)
člen
ber]]

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Naziv skupnega podviga

Naziv skupnega podviga. [glej: Skupni podvigi [member]] razkritje: MRS 27, 17.(b)(i)
člen, razkritje: MRS 27,
16.(b)(i) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(i) člen

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEnti
tyProducingPubliclyAvailable
FinancialStatements

text

Naziv najvišjega obvladujočega
podjetja, ki pripravlja javno
dostopne računovodske izkaze

Naziv najvišjega obvladujočega podjetja, ki pripravlja razkritje: MRS 24, 13. člen
javno dostopne računovodske izkaze.

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Naziv obvladujočega podjetja

Naziv obvladujočega podjetja. [glej: Obvladujoče podjetje razkritje: MRS 1, 138.(c) člen,
[member]]
razkritje: MRS 24, 13. člen

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrOt
herMeansOfIdentification

text

Naziv poročajočega podjetja ali
drug način identifikacije

Naziv poročajočega podjetja ali drug način identifikacije. razkritje: MRS 1, 51.(a) člen

18.12.2020
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NameOfAssociate

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Ime odvisnega podjetja

Ime odvisnega podjetja. [glej: Odvisna podjetja [member]] razkritje: MRS 27, 17.(b)(i)
člen, razkritje: MRS 27,
16.(b)(i) člen, razkritje: MSRP
12, 12.(a) člen, razkritje: MSRP
12, 19.B(a) člen

ifrs-full

NameOfUltimateParentOf
Group

text

Naziv končnega obvladujočega
podjetja v skupini

Naziv zadnjega končnega obvladujočega podjetja v skupi razkritje: MRS 1, 138.(c) člen,
ni.
razkritje: MRS 24, 13. člen

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm
ployeeGroupsCovered

text

Imena delodajalcev in skupin
zaposlencev, ki jih zajema
program

Imena delodajalcev in skupin zaposlencev, ki jih zajemajo razkritje: MRS 26, 36.(a) člen
pokojninski programi.

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTrans
ferredDuringPeriodWhichDo
NotQualifyForDerecognition

text

Opis značilnosti prenesenih
finančnih sredstev, za katera
pripoznanje ni bilo v celoti
odpravljeno

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]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Opis značilnosti tveganj in
koristi lastništva, ki jim je
podjetje izpostavljeno

Opis značilnosti tveganj in koristi, ki jim je podjetje izpo razkritje: MSRP 7, 42.D(b) člen
stavljeno glede lastništva prenesenih finančnih sredstev, za
katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno. [glej:
Finančna sredstva]

ifrs-full

NetAmountArisingFromInsu
ranceContractsMember

member

Neto znesek, ki izhaja iz
zavarovalnih pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni neto znesek, ki izhaja iz zavaro splošna praksa: MSRP 4,
valnih pogodb. Pomeni tudi standardno vrednost za os Razkritje – datum prenehanja
‚Zneski, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb‘, če se ne veljavnosti 1.1.2021
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Vrste zavarovalnih
pogodb [member]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe
ceivefixedInterestRateSwaps
ForWhichNetCashFlowsAre
Exchanged

X instant,
credit

Neto zneski za plačilo zamenjav
obrestnih mer s spremenljivim
plačilom/fiksnim prejemom, za
katere se izmenjajo neto denarni
tokovi

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 zamenjavi
[member]]

L 429/547
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NameOfSubsidiary

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
debit

Označba

Sredstva (obveznosti)

Pojasnilo oznake

Znesek sredstev, zmanjšan za znesek obveznosti.

Sklic

NetAssetsLiabilities

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 1, IG63.
člen

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

X instant,
credit

Čisti dolg

Znesek čistega dolga podjetja.

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Čiste terjatve za odloženi davek

Znesek terjatev za odloženi davek, zmanjšan za obvez splošna praksa:
nosti za odloženi davek, če je absolutni znesek terjatev MRS 12, 81.(g)(i) člen
za odloženi davek višji od absolutnega zneska obveznosti
za odloženi davek. [glej: Terjatve za odloženi davek;
Obveznosti za odloženi davek]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Čiste obveznosti za odloženi
davek

Znesek obveznosti za odloženi davek, zmanjšan za splošna praksa:
terjatve za odloženi davek, če je absolutni znesek obvez MRS 12, 81.(g)(i) člen
nosti za odloženi davek višji od absolutnega zneska
terjatev za odloženi davek. [glej: Terjatve za odloženi
davek; Obveznosti za odloženi davek]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAxis

axis

Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka) [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 19, 140.(a) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

SL

ifrs-full

L 429/548

Predpona

Čista sredstva (obveznosti)
[abstract]
member

Čista vrednost sredstev
[member]

Ta pripadnik pomeni tehniko ocenjevanja vrednosti, ki primer: MSRP 13, IE63. člen,
primerja vrednost sredstev in obveznosti.
primer: MSRP 13, 93.(d) člen

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Uradni list Evropske unije

Čista kratkoročna sredstva
(obveznosti) [abstract]

Čiste terjatve in obveznosti za
odloženi davek [abstract]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka) [member]

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 dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Čisti prihodki od premije

Prihodki od zavarovalnih premij, zmanjšani za pozavaro splošna praksa: MRS 1, 85.
valne premije. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]] člen

ifrs-full

X instant,
NetFinancialAssetsSubjectTo
debit
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreements

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 finan
čnimi sredstvi, od čistega zneska finančnih sredstev, ki so
predmet izravnave, splošnega dogovora o vzajemnem
pobotanju ali podobnega dogovora, predstavljen v izkazu
finančnega položaja.

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsAbstract

Čista finančna sredstva, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov [abstract]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectTo
X instant,
OffsettingEnforceableMaster
debit
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPosition

Čista finančna sredstva, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov, 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 finančnega
položaja. [glej: Finančna sredstva]
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NetDefinedBenefitLiabilityAs
setMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPosition

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMa
sterNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPositionAbstract

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

Sklic

Čista finančna sredstva, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov, v izkazu
finančnega položaja [abstract]
X instant,
credit

Čiste finančne obveznosti, 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 finan
čnimi obveznostmi, od čistega zneska finančnih obvezno
sti, ki so predmet izravnave, splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali podobnega dogovora, predsta
vljenega v izkazu finančnega položaja.

Čiste finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov [abstract]
X instant,
credit

Čiste finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov, v izkazu
finančnega položaja

Znesek čistih finančnih obveznosti, ki so predmet izrav razkritje: MSRP 7, 13.C(c) člen
nave, izvršljivega splošnega dogovora o vzajemnem pobo
tanju ali podobnega dogovora, predstavljenih v izkazu
finančnega položaja. [glej: Finančne obveznosti]

Čiste finančne obveznosti, ki so
predmet izravnave, izvršljivega
splošnega dogovora o
vzajemnem pobotanju ali
podobnih dogovorov, v izkazu
finančnega položaja [abstract]
X duration,
credit

Čisti dobiček iz tečajnih razlik

Čisti dobiček, ki izvira iz tečajnih razlik. [glej: Dobiček(iz splošna praksa: MRS 21, 52.(a)
guba) iz tečajnih razlik]
člen

18.12.2020

ifrs-full

Pojasnilo oznake

Uradni list Evropske unije

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFi
nancialPositionAbstract

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Čista izguba iz tečajnih razlik

Čista izguba, ki izvira iz tečajnih razlik. [glej: Dobiček(iz splošna praksa: MRS 21, 52.(a)
guba) iz tečajnih razlik]
člen

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Čista naložba v finančni najem

Bruto naložba v finančni najem, diskontirana po obrestni razkritje: MSRP 16, 94. člen
meri, sprejeti pri najemu. Finančni najem je najem, 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) najemodajal
čevih terjatev za najemnine iz finančnega najema in (b)
nezajamčene preostale vrednosti, ki pripada najemoda
jalcu. 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.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRe
mainingCoverageExcludin
gLossComponentMember

member

Čiste obveznosti ali sredstva za
preostalo kritje, brez sestavine
izgube [member]

Ta pripadnik pomeni čiste obveznosti ali sredstva za razkritje: MSRP 17, 100.(a)
sestavino preostalega kritja brez vseh sestavin izgube. člen – začetek veljavnosti
Obveznost za preostalo kritje je obveza podjetja, da 1.1.2021
obravnava in izplača upravičene škodne zahtevke v skladu
z obstoječimi zavarovalnimi pogodbami za zavarovane
dogodke, ki se še niso zgodili (tj. obveza, ki se nanaša
na še neiztekli del obdobja kritja). [glej: Zavarovalne
pogodbe [member]; Sestavina izgube [member]]

ifrs-full

NetMovementInDeferredTaxA
risingFromRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Čisto gibanje odloženega davka,
ki izvira iz stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom

Znesek čistega gibanja odloženega davka, ki izvira iz stanj razkritje: MSRP 14, 24. člen,
na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, razkritje: MSRP 14, B12.(b)
povezanih s poslovnim izidom. [glej: Terjatev za odloženi člen
davek, povezana s stanji na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije; Obveznost za odloženi davek,
povezana s stanji na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije; Poslovni izid]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Ime elementa/vloga URI

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMove
mentInRelatedDeferredTaxAb
stract

Čisto gibanje drugih stanj na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom

Sklic

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih zneskov splošna praksa: MSRP 14, IE5.
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim člen, splošna praksa:
izidom, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu MSRP 14, 25. člen
ali pojasnilu. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom]

Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih z
drugi vseobsegajočim donosom
[abstract]
X duration,
credit

Čisto gibanje stanj na kontih
Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 23. člen,
odloženih zneskov zaradi
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim razkritje: MSRP 14, 35. člen
zakonske regulacije, povezanih s izidom. [glej: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
poslovnim izidom
zakonske regulacije [member]; Poslovni izid]
Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom [abstract]

X duration,
credit

Čisto gibanje stanj na kontih
Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 24. člen,
odloženih zneskov zaradi
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim razkritje: MSRP 14, B12.(a)
zakonske regulacije, povezanih s izidom, in čistega gibanja z njimi povezanega odloženega člen
poslovnim izidom, in čisto
davka. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odloženih
gibanje z njimi povezanega
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
odloženega davka
poslovnim izidom; Čisto gibanje odloženega davka, ki
izvira iz stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s poslovnim izidom]
Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, povezanih s
poslovnim izidom, in čisto
gibanje z njimi povezanega
odloženega davka [abstract]

18.12.2020

ifrs-full

X duration,
credit

Pojasnilo oznake
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NetMovementInOtherRegula
toryDeferralAccountBalance
sRelatedToProfitOrLoss

Označba

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
credit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

NetMovementInRegulatoryDe X duration,
ferralAccountBalancesRelated credit
ToProfitOrLossDirectlyAssocia
tedWithDiscontinuedOpera
tion

Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, 25. člen
Čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim
zakonske regulacije, povezanih s izidom, ki so neposredno povezana z ustavljenim poslo
poslovnim izidom, ki so
vanjem. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
neposredno povezana z
ustavljenim poslovanjem
poslovnim izidom; Ustavljeno poslovanje [member]]

ifrs-full

NetworkInfrastructureMember

member

Omrežna infrastruktura
[member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja omrežno infrastrukturo. [glej: Opred člen
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Novi MSRP [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Novi MSRP [member]

Ta pripadnik pomeni MSRP, ki so bili že izdani, a še niso razkritje: MRS 8, 30.(b) člen
začeli veljati. Predstavlja tudi standardno vrednost za os
‚Novi MSRP‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
[glej: MSRP [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
credit

Nove obveznosti, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

Pripoznani znesek novih pogojnih obveznosti, pripo splošna praksa: MSRP 3,
znanih v poslovni združitvi. [glej: Pogojne obveznosti, B67.(c) člen
pripoznane v poslovni združitvi]

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Nove rezervacije, druge
rezervacije

Pripoznani znesek novih drugih rezervacij. [glej: Druge splošna praksa: MRS 37, 84.(b)
rezervacije]
člen

ifrs-full

NineYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Devet let pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo devet let pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021
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ifrs-full
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NetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

SL

Čisto gibanje stanj na kontih
Znesek čistega gibanja stanj na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, B25. člen
odloženih zneskov zaradi
zaradi zakonske regulacije, povezanih s poslovnim
zakonske regulacije, povezanih s izidom, ki ga je mogoče pripisati neobvladujočim dele
poslovnim izidom, ki ga je
žem. [glej: Čisto gibanje stanj na kontih odloženih
mogoče pripisati
zneskov zaradi zakonske regulacije, povezanih s
neobvladujočim deležem
poslovnim izidom; Neobvladujoči deleži]

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Nominalni znesek instrumenta
za varovanje pred tveganjem

Nominalni znesek instrumenta za varovanje pred tvega razkritje: MSRP 7, 23.B(a) člen,
njem. [glej: Instrumenti za varovanje pred tveganjem razkritje: MSRP 7, 24.A(d) člen
[member]]

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strumentsInHedgingRelations
hipsToWhichAmendmentsFo
rInterestRateBenchmarkRefor
mAreApplied

X instant

Nominalni znesek instrumentov
za varovanje pred tveganjem v
razmerjih varovanja pred
tveganjem, za katera se
uporablja reforma referenčnih
obrestnih mer

Nominalni znesek instrumentov za varovanje pred tvega razkritje: MSRP 7, 24.H(e) člen
njem v razmerjih varovanja pred tveganjem, za katera
podjetje uporablja izjeme, ki jih zajemajo spremembe na
podlagi reforme referenčnih obrestnih mer. [glej: Nomi
nalni znesek instrumenta za varovanje pred tveganjem]

ifrs-full

NominalOrPrincipalAmoun
tOfFinancialInstrumentOnDis
continuationOfMeasuremen
tAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

X instant

Nominalni znesek ali znesek
glavnice finančnega instrumenta
ob prenehanju merjenja po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ker se za
obvladovanje kreditnega
tveganja uporablja kreditni
izpeljani finančni instrument

Nominalni znesek ali znesek glavnice finančnega instru razkritje: MSRP 7, 24.G(c) člen
menta ob prenehanju merjenja po pošteni vrednosti 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

NonadjustingEventsAfterRe
portingPeriodAxis

axis

Nepopravljalni dogodki po
poročevalskem obdobju [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 10, 21. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Nepopravljalni dogodki po
poročevalskem obdobju
[member]

Ta pripadnik pomeni dogodke, ki nastopijo v obdobju od razkritje: MRS 10, 21. člen
konca poročevalskega obdobja do datuma odobritve raču
novodskih izkazov za objavo in zgolj nakazujejo okoli
ščine, 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.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDi
stributionToOwnersBeforeFi
nancialStatementsAuthorised
ForIssue

X instant,
debit

Nedenarna sredstva, prijavljena
za razdelitev lastnikom, preden
so bili računovodski izkazi
odobreni za objavo

Znesek nedenarnih sredstev, ki so bila prijavljena za razkritje: OPMSRP 17, 17.(b)
razdelitev kot dividende, kadar je datum prijave po člen
koncu poročevalskega obdobja, toda preden so računo
vodski izkazi odobreni za objavo.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDi
stributionToOwnersBeforeFi
nancialStatementsAuthorised
ForIssueAtFairValue

X instant,
debit

Nedenarna sredstva, prijavljena
za razdelitev lastnikom, preden
so bili računovodski izkazi
odobreni za objavo, po pošteni
vrednosti

Poštena vrednost nedenarnih sredstev, ki so bila prija razkritje: OPMSRP 17, 17.(c)
vljena za razdelitev kot dividende, kadar je datum prijave člen
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]

18.12.2020
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NominalAmountOfHedgingIn
strument
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Vrsta elementa
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atributi
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Sklic

Znesek nedenarnih sredstev, zastavljenih kot zavarovanje
s premoženjem (kot so dolžniški ali kapitalski instrumen
ti), ki jih dobi prevzemnik in ima zanje po pogodbi ali
običaju pravico, da to zavarovanje proda ali ponovno
zastavi.

razkritje: MSRP 9, 3.2.23.(a)
člen, razkritje: MRS 39, 37.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

Nedenarna sredstva, zastavljena
kot zavarovanje s premoženjem,
za katera ima prevzemnik po
pogodbi ali običaju pravico, da
to zavarovanje proda ali
ponovno zastavi

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisi
tionDate

X instant,
credit

Neobvladujoči delež v prevzetem Znesek neobvladujočega deleža v prevzetem podjetju, razkritje: MSRP 3, B64.(o)(i)
podjetju na datum prevzema
pripoznan na datum prevzema, za poslovne združitve, v člen
katerih ima prevzemnik na datum prevzema manj kot
100 % lastniških deležev v prevzetem podjetju. [glej:
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Neobvladujoči deleži

Znesek lastniškega kapitala v odvisnem podjetju, ki ga ni razkritje: MRS 1, 54.(q) člen,
mogoče neposredno ali posredno pripisati obvladujočemu razkritje: MSRP 10, 22. člen,
podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
razkritje: MSRP 12, 12.(f) člen

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMem
ber

member

Neobvladujoči deleži [member]

Ta pripadnik pomeni lastniški kapital v odvisnem podje razkritje: MRS 1, 106. člen
tju, ki ga ni mogoče neposredno ali posredno pripisati
obvladujočemu podjetju.

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Nekratkoročni nezaračunani
prihodki

Znesek raznih drugih nekratkoročnih nezaračunanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prihodkov. [glej: Nezaračunani prihodki]
člen

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Prejeti nekratkoročni predujmi

Znesek nekratkoročnih plačil, prejetih za blago in storitve, splošna praksa: MRS 1, 55.
ki bodo dobavljene v prihodnosti. [glej: Prejeti predujmi] člen

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva

Znesek sredstev, ki ne ustrezajo opredelitvi kratkoročnega razkritje: MRS 1, 66. člen,
sredstva. [glej: Kratkoročna sredstva]
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(ii)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen
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primer: MSRP 13, IE60. člen,
primer: MSRP 13, 94. člen,
splošna praksa: MSRP 5, 38.
člen

NoncurrentAssetsAbstract

Nekratkoročna sredstva
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

member

Nekratkoročna sredstva za
prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni nekratkoročna sredstva, ki so na
voljo za takojšnjo prodajo v trenutnem stanju, pri
čemer zanje veljajo le običajni pogoji za prodajo takšnih
sredstev, njihova prodaja pa je zelo verjetna. [glej: Nekrat
koročna sredstva]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForDi
stributionToOwners

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva in
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za razdelitev
lastnikom

Znesek nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razkritje: MSRP 5, 38. člen,
razvrščenih kot v posesti za razdelitev lastnikom. [glej: razkritje: MSRP 5, 5.A člen
Nekratkoročna sredstva]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
X instant,
GroupsClassifiedAsHeldForSale debit

Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo

Znesek nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev, razkritje: MSRP 5, 38. člen
razvrščenih kot v posesti za prodajo. [glej: Skupine za
odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leMember

member

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 [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistributionTo
Owners

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo ali kot
v posesti za razdelitev lastnikom

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 in
skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za razdelitev
lastnikom; Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtuji
tev, razvrščene kot v posesti za prodajo]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistributionTo
OwnersAbstract

SL

ifrs-full
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Nekratkoročna sredstva ali
skupine za odtujitev, razvrščene
kot v posesti za prodajo ali kot
v posesti za razdelitev lastnikom
[abstract]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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 instru
menti, razred [member]; Nekratkoročna sredstva; Vrste
zavarovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za nekratkoročna splošna praksa:
sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: poslovne MSRP 3, B64.(i) člen
združitve [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Nekratkoročna biološka sredstva Znesek nekratkoročnih bioloških sredstev. [glej: Biološka razkritje: MRS 1, 54.(f) člen
sredstva]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAsset
sMember

member

Nekratkoročna biološka sredstva Ta pripadnik pomeni nekratkoročna biološka sredstva. splošna praksa: MRS 41, 50.
[member]
[glej: Biološka sredstva]
člen

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva iz
pogodb

Znesek nekratkoročnih sredstev iz pogodb. [glej: Sredstva razkritje: MSRP 15, 105. člen
iz pogodb]

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti iz
pogodb

Znesek nekratkoročnih obveznosti iz pogodb. [glej: razkritje: MSRP 15, 105. člen
Obveznosti iz pogodb]

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Izdani nekratkoročni dolžniški
instrumenti

Znesek izdanih nekratkoročnih dolžniških instrumentov. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Izdani dolžniški instrumenti]
člen

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCu
stomers

X instant,
credit

Nekratkoročni depoziti strank

Znesek nekratkoročnih depozitov strank. [glej: Depoziti splošna praksa: MRS 1, 55.
člen
strank]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancia
lAssets

X instant,
debit

Nekratkoročna izpeljana
finančna sredstva

Znesek nekratkoročnih izpeljanih finančnih sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 55.
Izpeljana finančna sredstva]
člen

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancial X instant,
Liabilities
credit

Nekratkoročne izpeljane
finančne obveznosti

Znesek nekratkoročnih izpeljanih finančnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Izpeljane finančne obveznosti]
člen

ifrs-full

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti za
izplačilo dividend

Znesek nekratkoročnih obveznosti za izplačilo dividend. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Obveznosti za izplačilo dividend]
člen

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti za
plačilo trošarine

Znesek nekratkoročnih obveznosti za plačilo trošarine. splošna praksa: MRS 1, 78.
[glej: Obveznosti za plačilo trošarine]
člen
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Nekratkoročna sredstva, ki niso
finančni instrumenti, terjatve za
odloženi davek, sredstva
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pravice iz naslova zavarovalnih
pogodb
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NoncurrentAssetsOtherThanFi X instant,
nancialInstrumentsDeferredTa debit
xAssetsPostemploymentBenefi
tAssetsAndRightsArisingUnde
rInsuranceContracts

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi
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NoncurrentFinanceLeaseRecei
vables

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve iz
finančnih najemov

Znesek nekratkoročnih terjatev iz finančnih najemov. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Terjatve iz finančnih najemov]
člen

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna sredstva Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev. [glej: Finančna razkritje: MSRP 7, 25. člen
sredstva]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna
sredstva, merjena po odplačni
vrednosti

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna sredstva Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev po pošteni razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
po pošteni vrednosti prek
vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej:
drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

SL

ifrs-full
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Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(f) člen
odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva po odplačni
vrednosti]

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa
[abstract]

Nekratkoročna finančna sredstva Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
po pošteni vrednosti prek
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna
poslovnega izida
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida [abstract]

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, razvrščena kot
v posesti za trgovanje

Znesek nekratkoročnih 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]

splošna praksa: MRS 1, 55.
člen, razkritje: MSRP 7, 8.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021
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Vrsta elementa
in drugi
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Pojasnilo oznake
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Znesek nekratkoročnih 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]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAtFair
Value

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki se obvezno
merijo po pošteni vrednosti

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki se obvezno razkritje: MSRP 7, 8.(a) člen
merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v
skladu z MSRP 9. [glej: Finančna sredstva po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki se obvezno merijo
po pošteni vrednosti]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
X instant,
FairValueThroughProfitOrLos debit
sMeasuredAsSuchInAccordan
ceWithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, merjena kot
taka v skladu z izjemo za
ponovno pridobitev lastnih
kapitalskih instrumentov

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev po pošteni razkritje:
vrednosti prek poslovnega izida, merjenih kot takih v MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
skladu z izjemo za ponovno pridobitev lastnih kapitalskih veljavnosti 1.1.2021
instrumentov. [glej: Finančna sredstva po pošteni vred
nosti prek poslovnega izida, merjena kot taka v skladu
z izjemo za ponovno pridobitev lastnih kapitalskih instru
mentov]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sMeasuredAsSuchInAccordan
ceWithExemptionForRepurc
haseOfOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, merjena kot
taka v skladu z izjemo za
ponovni nakup lastnih finančnih
obveznosti

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev po pošteni razkritje:
vrednosti prek poslovnega izida, merjenih kot takih v MSRP 7, 8.(a) člen – začetek
skladu z izjemo za ponovni nakup lastnih finančne veljavnosti 1.1.2021
obveznosti. [glej: Finančna sredstva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, merjena kot taka v skladu z izjemo
za ponovni nakup lastnih finančnih obveznosti]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna
sredstva, razpoložljiva za
prodajo

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, razpoložljivih razkritje:
za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za MSRP 7, 8.(d) člen – datum
prodajo; Nekratkoročna finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Nekratkoročna finančna
sredstva, merjena po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa]

L 429/559

Nekratkoročna finančna sredstva
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, ki so bila
določena ob začetnem
pripoznanju ali pozneje

Uradni list Evropske unije

NoncurrentFinancialAssetsAt
X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit
DesignatedUponInitialRecogni
tion

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

finančnih

Sklic

Nekratkoročne finančne
obveznosti

Znesek nekratkoročnih
Finančne obveznosti]

obveznosti.

[glej: razkritje: MSRP 7, 25. člen

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

X instant,
credit

Nekratkoročne finančne
obveznosti po odplačni
vrednosti

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, merjenih po razkritje: MSRP 7, 8.(g) člen,
odplačni vrednosti. [glej: Finančne obveznosti po odplačni razkritje: MSRP 7, 8.(f)
vrednosti]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Nekratkoročne finančne
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki se merijo razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Nekratkoročne finančne
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
razvrščene kot v posesti za
trgovanje

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti po pošteni razkritje: MSRP 7, 8.(e) člen
vrednosti prek poslovnega izida, ki ustrezajo opredelitvi ‚v
posesti za trgovanje‘. [glej: Nekratkoročne finančne obvez
nosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Nekratkoročne finančne
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ki so bile
določene ob začetnem
pripoznanju ali pozneje

Znesek nekratkoročnih 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 poslov
nega izida, določene ob začetnem pripoznanju ali pozne
je]

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Nekratkoročne državne podpore Znesek nekratkoročnih državnih podpor, pripoznanih v splošna praksa: MRS 1, 55.
izkazu finančnega položaja kot odloženi prihodki. [glej: člen
Država [member]; Odloženi prihodki; Državne podpore]

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Nekratkoročne finančne naložbe Znesek nekratkoročnih finančnih naložb v posesti do razkritje:
v posesti do zapadlosti
zapadlosti. [glej: Finančne naložbe v posesti do zapadlosti] MSRP 7, 8.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti za
obresti

Nekratkoročne finančne
obveznosti po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida [abstract]

Znesek nekratkoročnih obveznosti za obresti. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Obveznosti za obresti]
člen

18.12.2020

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

NoncurrentFinancialLiabilities

SL

ifrs-full
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NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve za
obresti

Znesek nekratkoročnih terjatev za obresti. [glej: Terjatve splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
za obresti]
člen

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Nekratkoročne zaloge

Znesek nekratkoročnih zalog. [glej: Zaloge]

ifrs-full

NoncurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInEqui
tyInstrumentsDesignatedAt
FairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Nekratkoročne naložbe v
kapitalske instrumente, določene
kot merjene po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOt
herThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Nekratkoročne naložbe, ki niso Znesek nekratkoročnih naložb, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 1, 55.
obračunane po kapitalski metodi kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski člen
metodi; Nekratkoročna sredstva; Naložbe, ki niso obraču
nane po kapitalski metodi]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti iz
najema

Znesek nekratkoročnih obveznosti iz najema. [glej: razkritje: MSRP 16, 47.(b) člen
Obveznosti iz najemov]

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Nekratkoročna predplačila
najemnin

Znesek nekratkoročnih predplačil najemnin. [glej: Nekrat splošna praksa: MRS 1, 55.
koročna predplačila]
člen

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti

Znesek obveznosti, ki ne ustrezajo opredelitvi kratkoro razkritje: MRS 1, 69. člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(iv)
čnih obveznosti. [glej: Kratkoročne obveznosti]
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti,
pripoznane na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za nekratkoročne splošna praksa: MSRP 3,
obveznosti, pridobljene v poslovni združitvi. [glej: B64.(i) člen
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceiva
bles

X instant,
debit

Nekratkoročna posojila in
terjatve

Znesek nekratkoročnih posojil in terjatev. [glej: Posojila in razkritje:
terjatve]
MSRP 7, 8.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

razkritje: MRS 1, 54.(g) člen

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Nekratkoročne zaloge, ki izvirajo
iz ekstraktivnih dejavnosti
[abstract]
Znesek nekratkoročnih naložb v kapitalske instrumente, razkritje: MSRP 7, 8.(h) člen
ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Naložbe
v kapitalske instrumente, določene kot merjene po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa]
Uradni list Evropske unije

Nekratkoročne obveznosti
[abstract]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MSRP 9, 3.2.23.(a)
člen, razkritje: MRS 39, 37.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

Nekratkoročna nedenarna
sredstva, zastavljena kot
zavarovanje s premoženjem, za
katera ima prevzemnik po
pogodbi ali običaju pravico, da
to zavarovanje proda ali
ponovno zastavi

Znesek nekratkoročnih nedenarnih sredstev, zastavljenih
kot zavarovanje s premoženjem (kot so dolžniški ali kapi
talski instrumenti), ki jih dobi prevzemnik in ima zanje po
pogodbi ali običaju pravico, da to zavarovanje proda ali
ponovno zastavi.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Nekratkoročne zaloge rude

Razvrstitev nekratkoročnih zalog, ki predstavlja vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
zalog rude. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti do
dobaviteljev in druge
nekratkoročne poslovne
obveznosti

Znesek nekratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
drugih nekratkoročnih poslovnih obveznosti. [glej:
Druge nekratkoročne poslovne obveznosti; Nekratkoročne
obveznosti do dobaviteljev]

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

X instant,
credit

Nekratkoročne poslovne
obveznosti za nakup energije

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti za nakup splošna praksa: MRS 1, 78.
energije. [glej: Obveznosti za nakup energije]
člen

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Nekratkoročne poslovne
obveznosti za nakup
nekratkoročnih sredstev

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti za nakup splošna praksa: MRS 1, 78.
nekratkoročnih sredstev. [glej: Obveznosti za nakup člen
nekratkoročnih sredstev]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
credit

Nekratkoročne poslovne
obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno varnost
in davkov razen davka iz
dobička

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti iz naslova splošna praksa: MRS 1, 78.
socialne varnosti in davkov razen davka iz dobička. [glej: člen
Obveznosti iz naslova socialne varnosti in davkov razen
davka iz dobička]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelated
Parties

X instant,
credit

Nekratkoročne poslovne
obveznosti do povezanih strank

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti do pove splošna praksa: MRS 1, 78.
zanih strank. [glej: Povezane stranke [member]; Poslovne člen
obveznosti do povezanih strank]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTrade
Suppliers

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti do
dobaviteljev

Nekratkoročni znesek poslovnih obveznosti do dobavite splošna praksa: MRS 1, 78.
ljev za blago in storitve, ki se uporabljajo pri poslovanju člen
podjetja. [glej: Obveznosti do dobaviteljev]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

X instant,
credit

Nekratkoročni del
Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih obveznic. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nekratkoročnih izdanih obveznic Izdane obveznice]
člen

Nekratkoročne obveznosti do
dobaviteljev in druge
nekratkoročne poslovne
obveznosti [abstract]

18.12.2020

NoncurrentNoncashAssetsPled X instant,
gedAsCollateralForWhich
debit
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRepledge
Collateral

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL
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Nekratkoročni del
nekratkoročnih najetih posojil,
po vrstah [abstract]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Nekratkoročni del
nekratkoročnih izdanih
komercialnih zapisov

Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih komercialnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
zapisov. [glej: Izdani komercialni zapisi]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Nekratkoročni del
nekratkoročnih prejetih posojil

Nekratkoročni del nekratkoročnih prejetih posojil. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prejeta posojila]
člen

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIs
sued

X instant,
credit

Nekratkoročni del
nekratkoročnih izdanih
zavarovanih dolžniških
vrednostnih papirjev in
nezavarovanih obveznic

Nekratkoročni del nekratkoročnih izdanih zavarovanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
dolžniških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obvez člen
nic. [glej: Izdani zavarovani dolžniški vrednostni papirji in
nezavarovane obveznice]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Nekratkoročni del prejetih
nekratkoročnih zavarovanih
bančnih posojil

Nekratkoročni del prejetih nekratkoročnih zavarovanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bančnih posojil. [glej: Prejeta zavarovana bančna posojila] člen

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
X instant,
rentUnsecuredBankLoansRecei credit
ved

Nekratkoročni del prejetih
nekratkoročnih nezavarovanih
bančnih posojil

Nekratkoročni del prejetih nekratkoročnih nezavarovanih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
bančnih posojil. [glej: Prejeta nezavarovana bančna poso člen
jila]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOther
NoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Nekratkoročni del drugih
nekratkoročnih najetih posojil

Nekratkoročni del drugih nekratkoročnih najetih posojil. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Druga najeta posojila]
člen

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Nekratkoročna predplačila

Znesek nekratkoročnih predplačil. [glej: Predplačila]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Nekratkoročna predplačila in
nekratkoročni nezaračunani
prihodki

Znesek nekratkoročnih predplačil in nekratkoročnih neza splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
računanih prihodkov. [glej: Predplačila; Nezaračunani člen
prihodki]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncomeAb
stract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAs
sets

X instant,
debit

Nekratkoročna sredstva iz
naslova programskih vsebin.

Znesek nekratkoročnih sredstev iz naslova programskih splošna praksa: MRS 1, 55.
vsebin. [glej: Sredstva iz naslova programskih vsebin]
člen

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije

Znesek nekratkoročnih rezervacij. [glej: Rezervacije]

Uradni list Evropske unije

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAbstract

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

primer: MRS 1, 78.(b) člen

Nekratkoročna predplačila in
nekratkoročni nezaračunani
prihodki [abstract]
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NoncurrentProvisionsAbstract

Nekratkoročne rezervacije
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Nekratkoročne rezervacije za
zaslužke zaposlencev

Znesek nekratkoročnih rezervacij za zaslužke zaposlencev. razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
[glej: Rezervacije za zaslužke zaposlencev]

ifrs-full

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve do
kupcev in druge nekratkoročne
poslovne terjatve

Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev in drugih razkritje: MRS 1, 54.(h) člen,
nekratkoročnih poslovnih terjatev. [glej: Nekratkoročne razkritje: MRS 1, 78.(b) člen
terjatve do kupcev; Druge nekratkoročne terjatve]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve do
pridruženih podjetij

Znesek nekratkoročnih terjatev do pridruženih podjetij. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
[glej: Pridružena podjetja [member]]
člen

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve do
skupnih podvigov

Znesek nekratkoročnih terjatev do skupnih podvigov. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
[glej: Skupni podvigi [member]]
člen

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mRelatedParties

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve do
povezanih strank

Znesek nekratkoročnih terjatev do povezanih strank. [glej: primer: MRS 1, 78.(b) člen
Povezane stranke [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve iz
naslova pogodb s kupci

Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova pogodb s kupci. razkritje: MSRP 15, 105. člen
[glej: Terjatve iz naslova pogodb s kupci]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFro
mRentalOfProperties

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve iz
naslova najemnin za
nepremičnine

Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova najemnin za splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
nepremičnine. [glej: Terjatve iz naslova najemnin za člen
nepremičnine]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSa X instant,
leOfProperties
debit

Nekratkoročne terjatve iz
naslova prodaje nepremičnin

Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova prodaje nepre splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
mičnin. [glej: Terjatve iz naslova prodaje nepremičnin]
člen

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve iz
naslova davkov razen davka iz
dobička

Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova davkov razen splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
davka iz dobička. [glej: Terjatve iz naslova davkov razen člen
davka iz dobička]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Nekratkoročno čisto sredstvo
določenega zaslužka

Znesek nekratkoročnega čistega sredstva določenega splošna praksa: MRS 1, 55.
zaslužka. [glej: Čisto sredstvo določenega zaslužka]
člen

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Nekratkoročna čista obveznost
za določene zaslužke

Znesek nekratkoročne čiste obveznosti za določene splošna praksa: MRS 1, 55.
zaslužke. [glej: Čista obveznost za določene zaslužke]
člen
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ifrs-full
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poslovne terjatve [abstract]
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Nekratkoročne rezervacije za
povračila

Znesek nekratkoročnih rezervacij za povračila. [glej: primer: MRS 37, primer 4:
Rezervacije za povračila]
politika povračil, primer:
MRS 37, 87. člen

NoncurrentRestrictedCashAnd X instant,
debit
CashEquivalents

Nekratkoročna denarna sredstva
in njihovi ustrezniki z
omejitvami

Znesek nekratkoročnih denarnih sredstev in njihovih splošna praksa: MRS 1, 55.
ustreznikov z omejitvami. [glej: Denarna sredstva in člen
njihovi ustrezniki z omejitvami]

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Nekratkoročne zadržane
poslovne obveznosti

Znesek nekratkoročnih zadržanih poslovnih obveznosti. splošna praksa: MRS 1, 78.
[glej: Zadržane poslovne obveznosti]
člen

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve do
kupcev

Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev. [glej: Terjatve primer: MRS 1, 78.(b) člen
do kupcev]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X instant,
credit

Nekratkoročne obveznosti za
plačilo DDV

Znesek nekratkoročnih obveznosti za plačilo DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.
Obveznosti za plačilo DDV]
člen

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X instant,
debit

Nekratkoročne terjatve iz
naslova DDV

Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova DDV. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Terjatve iz naslova DDV]
člen

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Neizpeljane finančne obveznosti, Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v razkritje: MSRP 7, 39.(a) člen
nediskontirani denarni tokovi
zvezi z neizpeljanimi finančnimi obveznostmi.

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
tractLiabilitiesMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLossAp
plyingIAS39

X instant,
credit

Obveznosti iz neizpeljanih
naložbenih pogodb, merjene po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida z uporabo
MRS 39

Znesek obveznosti iz neizpeljanih naložbenih pogodb, razkritje: MSRP 4, 39.C(a)
merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida z člen – datum prenehanja
uporabo MRS 39. [glej: Izpeljani finančni instrumenti veljavnosti 1.1.2021
[member]]

ifrs-full

NongovernmentCustomer
sMember

member

Nedržavni kupci [member]

Ta pripadnik pomeni nedržavne kupce. [glej: Država primer: MSRP 15, B89.(c) člen
[member]]

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecove
ries

X instant,
credit

Znesek nezavarovalnih sredstev, pridobljenih z uveljavit primer: MSRP 4, IG22.(h)
Nezavarovalna sredstva,
pridobljena z uveljavitvijo pravic vijo pravic do izterjave.
člen – datum prenehanja
do izterjave
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

NoncurrentRefundsProvision

ifrs-full

X instant,
credit
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

NonlifeInsuranceContract
sMember

member

Pogodbe o neživljenjskem
zavarovanju [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe o neživljenjskem zavarova splošna praksa: MSRP 4,
nju. [glej: Vrste zavarovalnih pogodb [member]]
Razkritje – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

NonrecurringFairValueMeasu
rementMember

member

Enkratno merjenje poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje poštene vrednosti, ki ga v razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
določenih okoliščinah v izkazu finančnega položaja zahte
vajo ali dovoljujejo drugi MSRP. [glej: MSRP [member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationRe
venue

X duration,
credit

Prihodki iz prodaje publikacij
nenaročnikom

Znesek prihodkov iz prodaje publikacij, ki ne izvirajo iz splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
naročnin. [glej: Prihodki; Prihodki iz prodaje publikacij] člen

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Izdani zavarovani dolžniški
vrednostni papirji in
nezavarovane obveznice

Znesek zavarovanih dolžniških vrednostnih papirjev in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nezavarovanih obveznic, ki jih je izdalo podjetje.
člen

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMem
ber

member

Ni ustvarjeno znotraj podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni postavke, ki niso bile ustvarjene razkritje: MRS 38, 118. člen
znotraj podjetja.

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Nominalni znesek

Nominalni znesek finančnega instrumenta, ki se uporablja splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pri izračunu plačil v zvezi s tem instrumentom.
člen

ifrs-full

NotLaterThanOneMonthMem
ber

member

Največ mesec dni [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ enega meseca. primer: MSRP 7, B11.(a) člen,
primer: MSRP 7, B35.(a) člen,
primer: MSRP 7, IG31.A člen
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member

Največ leto dni [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ enega leta.

razkritje: MRS 1, 61.(a) člen,
razkritje: MSRP 16, 97. člen,
razkritje: MSRP 16, 94. člen,
razkritje: MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, primer: MSRP 7,
B11. člen, primer: MSRP 7,
IG31.A člen

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Največ tri mesece [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop največ treh mesecev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, primer: MSRP 7, IG28.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 37.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInSta
tementOfFinancialPositionBut
ForWhichFairValueIsDisclosed
Member

member

V izkazu finančnega položaja ni
merjeno po pošteni vrednosti,
vendar se poštena vrednost
razkrije [member]

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]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumbe
rOfEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

X.XX instant

Število zaposlenih

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX dura
tion

Število instrumentov, podeljenih Število instrumentov, podeljenih v dogovoru o plačilu na primer: MSRP 2, IG23. člen,
v dogovoru o plačilu na podlagi podlagi delnic.
primer: MSRP 2, 45.(a) člen
delnic

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInte
restsIssuedOrIssuable

X.XX instant

Število instrumentov ali deležev, Število instrumentov ali deležev, ki so bili ali bi lahko bili razkritje: MSRP 3, B64.(f)(iv)
ki so bili ali bi lahko bili izdani izdani na datum prevzema za prevzemnikove deleže v člen
lastniškem kapitalu, ki so bili preneseni kot nadomestilo
v poslovni združitvi.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOtherE
quityInstrumentsGranted

X.XX dura
tion

Število drugih kapitalskih
instrumentov, podeljenih v
dogovoru o plačilu na podlagi
delnic

Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen,
delniške opcije), podeljenih v dogovoru o plačilu na splošna praksa: MSRP 2, 45.
podlagi delnic.
člen

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant

Število živih živali

Število živih živali podjetja.

Število in povprečno število
zaposlenih [abstract]
Število oseb, zaposlenih v podjetju na določen datum.
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NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX instant

Število drugih kapitalskih
instrumentov, ki jih je mogoče
uveljaviti v dogovoru o plačilu
na podlagi delnic

Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45.
delniške opcije), ki jih je mogoče uveljavljati v dogovoru o člen
plačilu na podlagi delnic.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInSha
rebasedPaymentArrangement

X.XX dura
tion

Število drugih kapitalskih
instrumentov, ki so bili
uveljavljeni ali odmerjeni v
dogovoru o plačilu na podlagi
delnic

Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45.
delniške opcije), ki so bili uveljavljeni ali odmerjeni v člen
dogovoru o plačilu na podlagi delnic.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Število drugih kapitalskih
instrumentov, ki so zapadli v
dogovoru o plačilu na podlagi
delnic

Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45.
delniške opcije), ki so zapadli v dogovoru o plačilu na člen
podlagi delnic.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebased
PaymentArrangement

X.XX dura
tion

Število drugih kapitalskih
Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov, ki so bili odvzeti delniške opcije), ki so bili odvzeti v dogovoru o plačilu na člen
v dogovoru o plačilu na podlagi podlagi delnic.
delnic

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX instant

Število drugih kapitalskih
instrumentov, ki so
neuveljavljeni v dogovoru o
plačilu na podlagi delnic

Število drugih kapitalskih instrumentov (tj. tistih, ki niso splošna praksa: MSRP 2, 45.
delniške opcije), ki so neuveljavljeni v dogovoru o plačilu člen
na podlagi delnic.

ifrs-full

NumberOfOtherParticipantsO
fRetirementBenefitPlan

X.XX dura
tion

Število drugih udeležencev v
pokojninskem programu

Število drugih udeležencev v pokojninskem programu.

ifrs-full

NumberOfOutstandingSha
reOptions

X.XX instant

Število delniških opcij, ki so
neuveljavljene v dogovoru o
plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, ki so neuveljavljene v dogovoru o razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen,
razkritje: MSRP 2, 45.(b)(i)
plačilu na podlagi delnic.
člen, razkritje:
MSRP 2, 45.(b)(vi) člen

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfReti
rementBenefitPlanReceivingBe
nefits

X.XX dura
tion

Število udeležencev v
pokojninskem programu, ki
prejemajo pokojnine

Število udeležencev v pokojninskem programu, ki preje razkritje: MRS 26, 36.(b) člen
majo pokojnine.
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NumberOfShareOptionsExerci X.XX instant
sableInSharebasedPaymentAr
rangement

Število delniških opcij, ki jih je
mogoče uveljaviti v dogovoru o
plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, ki jih je mogoče uveljaviti v dogo razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vii)
voru o plačilu na podlagi delnic.
člen

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExerci X.XX dura
sedInSharebasedPaymentAr
tion
rangement

Število delniških opcij,
uveljavljenih v dogovoru o
plačilu na podlagi delnic

Število delniških opcij, uveljavljenih v dogovoru o plačilu razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iv)
na podlagi delnic.
člen

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Število delniških opcij, zapadlih Število delniških opcij, zapadlih v dogovoru o plačilu na razkritje: MSRP 2, 45.(b)(v)
v dogovoru o plačilu na podlagi podlagi delnic.
člen
delnic

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfei X.XX dura
tedInSharebasedPaymentArran tion
gement

Število delniških opcij, odvzetih Število delniških opcij, odvzetih v dogovoru o plačilu na razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iii)
v dogovoru o plačilu na podlagi podlagi delnic.
člen
delnic

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGran X.XX dura
tedInSharebasedPaymentArran tion
gement

Število delniških opcij,
Število delniških opcij, podeljenih v dogovoru o plačilu na razkritje: MSRP 2, 45.(b)(ii)
podeljenih v dogovoru o plačilu podlagi delnic.
člen
na podlagi delnic

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Število odobrenih delnic

Število odobrenih delnic.

razkritje: MRS 1, 79.(a)(i) člen

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Število izdanih delnic

Število delnic, ki jih je izdalo podjetje.

splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAb
stract

Število izdanih delnic [abstract]

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAndFul shares
lyPaid

Število izdanih in v celoti
plačanih delnic

Število delnic, ki jih je izdalo podjetje in ki so bile v celoti razkritje: MRS 1, 79.(a)(ii) člen
plačane.

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot shares
FullyPaid

Število izdanih in ne v celoti
plačanih delnic

Število delnic, ki jih je izdalo podjetje in ki niso bile v razkritje: MRS 1, 79.(a)(ii) člen
celoti plačane.
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shares

Število izdanih uveljavljajočih se Število delnic, ki so bile odobrene in izdane, zmanjšano razkritje: MRS 1, 79.(a)(iv) člen
za trezorske delnice v posesti. [glej: Trezorske delnice]
delnic

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Stroški vzdrževanja
nepremičnine

Znesek stroškov, izhajajočih iz storitev vzdrževanja, ki jih splošna praksa: MRS 1, 85.
je prejelo podjetje.
člen

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Pisarniška oprema

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]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Pisarniška oprema [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(h) člen
stev, ki predstavlja opremo, ki se uporablja za podporo
pisarniških nalog, a se ne uporablja posebej v proizva
jalnem procesu. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Sredstva, povezana z nafto in
zemeljskim plinom

Znesek sredstev, povezanih z raziskovanjem, ocenjeva splošna praksa: MRS 16, 37.
njem, razvojem in proizvodnjo nafte in zemeljskega plina. člen

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Sredstva, povezana z nafto in
zemeljskim plinom [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva, povezana z nafto in splošna praksa: MRS 16, 37.
zemeljskim plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto in člen
zemeljskim plinom]

ifrs-full

OnDemandMember

member

Na poziv [member]

Ta pripadnik pomeni časovni sklop ‚na poziv‘.

ifrs-full

OnerousContractsContingent
LiabilityMember

member

Pogojne obveznosti za kočljive
pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti za kočljive primer: MRS 37, 88. člen
pogodbe. Kočljiva pogodba je pogodba, pri kateri neizo
gibni stroški izpolnjevanja pogodbene obveze presegajo
gospodarske koristi, ki se pričakujejo od nje. [glej: Pogojne
obveznosti [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Rezervacije za kočljive pogodbe

Znesek rezervacij za kočljive pogodbe. Kočljiva pogodba primer: MRS 37, 66. člen
je pogodba, pri kateri neizogibni stroški izpolnjevanja
pogodbene obveze presegajo gospodarske koristi, ki se
pričakujejo od nje. [glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

18.12.2020

Rezervacije za kočljive pogodbe
[abstract]
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OnerousContractsProvision
Member

member

Rezervacije za kočljive pogodbe
[member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za kočljive pogodbe. primer: MRS 37, 66. člen
[glej: Rezervacije za kočljive pogodbe]

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYear
Member

member

Eno leto pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo eno leto pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
debit

Poslovni odhodki

Znesek vseh poslovnih odhodkov.

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X duration,
debit

Poslovni odhodki brez stroškov
prodaje

Znesek poslovnih odhodkov brez stroškov prodaje. [glej: splošna praksa: MRS 1, 85.
Stroški prodaje]
člen

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Prihodki iz poslovnega najema

Znesek prihodkov iz poslovnega najema. Poslovni najem razkritje: MSRP 16, 90.(b) člen
je najem, pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna
tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki
je predmet najema.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Poslovni odseki [member]

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 transak
cije z drugimi sestavnimi deli istega podjetja), (b) katerega
poslovne rezultate redno pregleduje vodstveni delavec,
pristojen za odločanje, da lahko na njihovi podlagi spre
jema 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.za
katerega so na voljo ločeni finančni podatki. [glej: Prihod
ki]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Opcijska pogodba [member]

Ta pripadnik pomeni izpeljani finančni instrument, ki splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
imetniku daje pravico, toda ne obveznosti, da kupi ali člen
proda sredstvo, ki je podlaga instrumenta, za vnaprej
določeno ceno. [glej: Izpeljani finančni instrumenti [mem
ber]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Model za določanje vrednosti
opcij [member]

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
kateri gre za analizo prihodnjih zneskov z modeli za
določanje vrednosti opcij, kot sta formula Black-ScholesMerton ali binomni model (tj. mrežni model), ki vključu
jejo tehnike sedanje vrednosti ter odražajo časovno vred
nost in notranjo vrednost opcije. [glej: Na donosu zasno
vani način [member]]
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Navadne delnice [member]

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Prvotna sredstva pred prenosom 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.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncas
hItems

X duration,
debit

Druge prilagoditve za nedenarne Prilagoditve za nedenarne postavke za uskladitev poslov splošna praksa: MRS 7, 20.(b)
postavke
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

OtherAdjustmentsForWhich
CashEffectsAreInvestingOrFi
nancingCashFlow

X duration,
debit

Druge prilagoditve, pri katerih
so denarni učinki denarni tokovi
naložbenja in vlaganja
(financiranja)

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconci
leProfitLoss

X duration,
debit

Druge 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), ki jih podjetje ne razkrije v
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Prilagoditve za uskladitev
poslovnega izida]

ifrs-full

OtherAssets

X instant,
debit

Druga sredstva

Znesek sredstev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem splošna praksa: MRS 1, 55.
izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Druga sredstva, znesek, ki
prispeva k pošteni vrednosti
sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z splošna praksa: MRS 19, 142.
določenimi zaslužki prispevajo druga sredstva, ki niso člen
bila ločeno razkrita. [glej: Sredstva programa, po pošteni
vrednosti; Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Druga sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva, ki jih podjetje ne razkrije primer: MSRP 16, 53. člen
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

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 pojasnilu.
[glej: Poslovni izid]

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

OrdinarySharesMember

SL

Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki so podre splošna praksa: MRS 1, 79.(a)
jeni vsem drugim razredom kapitalskih instrumentov. člen, razkritje: MRS 33, 66.
Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi navadnih člen
delnic‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

L 429/572

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

OtherBorrowings

X instant,
credit

Druga najeta posojila

Znesek najetih posojil, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Najeta posojila]
člen

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Druga denarna sredstva in
njihovi ustrezniki

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki jih splošna praksa: MRS 7, 45.
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpe
ratingActivities

X duration,
credit

Drugi izdatki iz poslovnih
aktivnosti

Denarni odtoki iz poslovnih aktivnosti, ki jih podjetje ne primer: MRS 7, 14. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
reEquityOrDebtInstrumentsO
fOtherEntitiesClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
credit

Drugi izdatki za pridobitev
kapitalskih ali dolžniških
instrumentov drugih podjetij,
razvrščeni kot dejavnosti
naložbenja

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.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
reInterestsInJointVenturesClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Drugi izdatki za pridobitev
deležev v skupnih podvigih,
razvrščeni kot dejavnosti
naložbenja

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]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpera X duration,
tingActivities
debit

Drugi prejemki iz poslovnih
aktivnosti

Denarni pritoki iz poslovnih aktivnosti, ki jih podjetje ne primer: MRS 7, 14. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSale
X duration,
sOfEquityOrDebtInstrument
debit
sOfOtherEntitiesClassifiedAsIn
vestingActivities

Drugi prejemki od prodaje
kapitalskih ali dolžniških
instrumentov drugih podjetij,
razvrščeni kot dejavnosti
naložbenja

Denarni pritok od prodaje lastniških ali dolžniških instru primer: MRS 7, 16.(d) člen
mentov drugih podjetij (razen prejemkov za takšne instru
mente, ki jih je mogoče obravnavati kot denarne ustrez
nike ali ki so pridobljeni za trgovanje), razvrščen kot
dejavnosti naložbenja.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Uradni list Evropske unije
L 429/573

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Drugi prejemki od prodaje
deležev v skupnih podvigih,
razvrščeni kot dejavnosti
naložbenja

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 naložbenja. [glej:
Skupni podvigi [member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferred
TaxExpenseIncome

X duration,
debit

Druge sestavine odhodka za
odloženi davek (prihodka od
odloženega davka)

Znesek sestavin odhodka za odloženi davek ali prihodka splošna praksa: MRS 12, 80.
od odloženega davka, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v člen
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Odhodek za odloženi
davek (prihodek od odloženega davka)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos

Znesek prihodkov in odhodkov (vključno s prilagoditvami
zaradi prerazvrstitev), ki niso pripoznani v poslovnem
izidu, kakor zahtevajo ali dovoljujejo MSRP. [glej: MSRP
[member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meAttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, ki ga Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče splošna praksa: MRS 1, 85.
je mogoče pripisati
pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Neobvladujoči člen
deleži; Drugi vseobsegajoči donos]
neobvladujočim deležem

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meAttributableToOwnersOfPa credit
rent

Drugi vseobsegajoči donos, ki ga Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ga je mogoče splošna praksa: MRS 1, 85.
je mogoče pripisati lastnikom
pripisati lastnikom obvladujočega podjetja.
člen
obvladujočega podjetja

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTax

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo

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:

Drugi vseobsegajoči donos
[abstract]

X duration,
credit

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
vijo. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

OtherCashReceiptsFromSale
sOfInterestsInJointVenturesC
lassifiedAsInvestingActivities

SL

ifrs-full

L 429/574

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, uporaba
izravnalnega pristopa

Pojasnilo oznake

Sklic

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproach

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
obdavčitvijo, varovanje denarnih vijo, povezanega z varovanjem denarnih tokov pred razkritje: MRS 1, 7. člen
tokov pred tveganjem
tveganjem. [glej: Varovanja denarnih tokov pred tvega
njem [member]; Drugi vseobsegajoči donos pred obdav
čitvijo]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangeInCreditRiskOf
Liability

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, sprememba
poštene vrednosti finančne
obveznosti, ki jo je mogoče
pripisati spremembam
kreditnega tveganja obveznosti

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 7. člen,
vijo, spremembe poštene vrednosti finančne obveznosti, razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
ki jo je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja
obveznosti. [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred obdav
čitvijo; Kreditno tveganje [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, sprememba
vrednosti v bazičnih točkah
izraženih valutnih tečajnih
razmikov

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 7. člen,
vijo, povezan s spremembo vrednosti v bazičnih točkah razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
izraženih valutnih tečajnih razmikov. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos pred obdavčitvijo]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, sprememba
vrednosti terminskih elementov
terminskih pogodb

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 7. člen,
vijo, sprememba vrednosti terminskih elementov termin razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
skih pogodb. [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo]

X duration,
credit

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje:
vijo, povezanega z uporabo izravnalnega pristopa. [glej: MSRP 4, 35.D(b) člen –
Drugi vseobsegajoči donos]
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, uporaba
izravnalnega pristopa [abstract]
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]

Uradni list Evropske unije

razkritje: MRS 1, 91.(b)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MRS 1, 7. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/575

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, sprememba
vrednosti časovne vrednosti
opcij

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 7. člen,
vijo, povezanega s spremembo časovne vrednosti opcij. razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
[glej: Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxExchangeDifference
sOnTranslation

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, tečajne razlike pri
prevedbi

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
vijo, povezan s tečajnimi razlikami pri prevedbi računo razkritje: MRS 1, 7. člen
vodskih izkazov poslovnih enot v tujini. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, pred
obdavčitvijo, finančni prihodki
(odhodki) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb,
izključeni iz poslovnega izida

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezan s finančnimi prihodki (odhodki) iz skle
njenih pozavarovalnih pogodb. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Sklenjene pozavarovalne
pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, finančna sredstva,
merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

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,
razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 7, 20.(a)(viii)
člen

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, dobički (izgube) iz
naložb v kapitalske instrumente

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 vseobsega
joči donos pred obdavčitvijo]

razkritje: MRS 1, 7. člen,
razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 7, 20.(a)(vii)
člen

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

SL

ifrs-full

L 429/576

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, dobički (izgube) iz
instrumentov za varovanje pred
tveganjem, s katerimi se pred
tveganjem varujejo naložbe v
kapitalske instrumente

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 7. člen,
vijo, povezanega z dobički (izgubami) iz instrumentov razkritje: MRS 1, 91.(b) člen
za varovanje pred tveganjem, s katerimi se pred tveganjem
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]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRe
measurementsOfDefinedBene
fitPlans

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, dobički (izgube) iz
ponovnega merjenja programov
z določenimi zaslužki

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 določenega
zaslužka). [glej: Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčit
vijo; Programi z določenimi zaslužki [member]; Sredstva
programa [member]; Čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnReva
luation

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
obdavčitvijo, dobički (izgube) pri vijo, povezanega z dobički (izgubami) v zvezi s spremem razkritje: MRS 1, 7. člen
prevrednotenju
bami presežka iz prevrednotenja. [glej: Drugi vseobsega
joči donos pred obdavčitvijo; Presežek iz prevrednotenja]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
obdavčitvijo, varovanje čistih
vijo, povezanega z varovanjem čistih naložb v poslovne
naložb v poslovne enote v tujini 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

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, pred
obdavčitvijo, finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključeni iz poslovnega izida, ki
bodo prerazvrščeni v poslovni
izid

razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezan s finančnimi prihodki (odhodki) iz zavaro
vanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, ki bodo pozneje
prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne pogodbe
[member]]

L 429/577

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, pred
obdavčitvijo, finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključeni iz poslovnega izida, ki
ne bodo prerazvrščeni v
poslovni izid

Znesek drugega vseobsegajočega donosa pred obdavčit
vijo, povezan s finančnimi prihodki (odhodki) iz zavaro
vanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, ki ne bodo pozneje
prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni prihodki
(odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne pogodbe
[member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, čisto gibanje stanj
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezano s postavkami, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid

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 regu
lacije [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, čisto gibanje stanj
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezano s postavkami, ki ne
bodo prerazvrščene v poslovni
izid

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]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxApplicationOfOver
layApproach

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
uporaba izravnalnega pristopa

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje:
po odštetju davka, povezanega z uporabo izravnalnega MSRP 4, 35.D(b) člen –
pristopa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

Drugi vseobsegajoči donos pred
obdavčitvijo, čisto gibanje stanj
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije,
povezano s postavkami, ki bodo
prerazvrščene v poslovni izid
[abstract]
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razkritje: MRS 1, 91.(a)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MRS 1, 7. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
uporaba izravnalnega pristopa
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega s finančnimi sredstvi,
razpoložljivimi za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpo
ložljiva za prodajo; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
varovanje denarnih tokov pred
tveganjem

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
po odštetju davka, povezanega z varovanjem denarnih razkritje: MRS 1, 7. člen
tokov pred tveganjem. [glej: Varovanja denarnih tokov
pred tveganjem [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangeInCreditRiskOf
Liability

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba poštene vrednosti
finančne obveznosti, ki jo je
mogoče pripisati spremembam
kreditnega tveganja obveznosti

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega s spremembami poštene razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
vrednosti finančne obveznosti, ki jo je mogoče pripisati
spremembam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos; Kreditno tveganje [member];
Finančne obveznosti]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, s katerimi se
varujejo na časovnem obdobju
temelječe pred tveganjem
varovane postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, s
katerimi se varujejo na časovnem obdobju temelječe
pred tveganjem varovane postavke. [glej: Drugi vseobse
gajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti v bazičnih
točkah izraženih valutnih
tečajnih razmikov, s katerimi se
varujejo na transakciji temelječe
pred tveganjem varovane
postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, s
katerimi se varujejo na transakciji temelječe pred tvega
njem varovane postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
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Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
terminskih elementov terminskih pogodb. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFor credit
wardElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTimeperiodRe
latedHedgedItems

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti terminskih
elementov terminskih pogodb, s
katerimi se varujejo na
časovnem obdobju temelječe
pred tveganjem varovane
postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
terminskih elementov terminskih pogodb, s katerimi se
varujejo na časovnem obdobju temelječe pred tveganjem
varovane postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFor credit
wardElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTransactionRe
latedHedgedItems

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti terminskih
elementov terminskih pogodb, s
katerimi se varujejo na
transakciji temelječe pred
tveganjem varovane postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(c) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
terminskih elementov terminskih pogodb, s katerimi se
varujejo na transakciji temelječe pred tveganjem varovane
postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti časovne
vrednosti opcij

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
časovne vrednosti opcij. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHedge
TimeperiodRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti časovne
vrednosti opcij, s katerimi se
varujejo na časovnem obdobju
temelječe pred tveganjem
varovane postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(b) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
časovne vrednosti opcij, s katerimi se varujejo na
časovnem obdobju temelječe pred tveganjem varovane
postavke. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHedge
TransactionRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
sprememba vrednosti časovne
vrednosti opcij, s katerimi se
varujejo na transakciji temelječe
pred tveganjem varovane
postavke

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MSRP 7, 24.E(b) člen
po odštetju davka, povezanega s spremembo vrednosti
časovne vrednosti opcij, s katerimi se varujejo na transak
ciji temelječe pred tveganjem varovane postavke. [glej:
Drugi vseobsegajoči donos]
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Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
tečajne razlike pri prevedbi

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
po odštetju davka, povezanega s tečajnimi razlikami pri razkritje: MRS 1, 7. člen
prevedbi računovodskih izkazov poslovnih enot v tujini.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
finančni prihodki (odhodki) iz
sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključeni iz poslovnega
izida

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po
odštetju davka, povezan s finančnimi prihodki (odhodki)
iz sklenjenih pozavarovalnih pogodb. [glej: Finančni
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Sklenjene pozavaro
valne pogodbe [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega s finančnimi sredstvi, razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsega
jočega donosa. [glej: Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
dobički (izgube) iz naložb v
kapitalske instrumente

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) iz razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
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]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

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

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 7. člen,
po odštetju davka, povezanega z dobički (izgubami) iz razkritje: MRS 1, 91.(a) člen
instrumentov za varovanje pred tveganjem, s katerimi se
pred tveganjem varujejo naložbe v kapitalske instrumente,
ki jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vred
nosti prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 82. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021
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Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
dobički (izgube) iz ponovnega
merjenja programov z
določenimi zaslužki

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
odštetju davka, povezan z dobički (izgubami) iz ponov razkritje: MRS 1, 7. člen
nega merjenja programov z določenimi zaslužki, ki zaje
majo 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 (sredstvo določe
nega zaslužka). [glej: Drugi vseobsegajoči donos; Programi
z določenimi zaslužki [member]; Sredstva programa
[member]; Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesOnReva
luation

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
dobički (izgube) pri
prevrednotenju

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
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]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
varovanje čistih naložb v
poslovne enote v tujini

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čistega zneska
po odštetju davka, povezanega z varovanjem čistih naložb
v poslovne enote v tujini. [glej: Drugi vseobsegajoči
donos]

razkritje: MRS 39, 102.(a) člen,
razkritje: MRS 1, 91.(a) člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.13.(a)
člen

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb, izključeni
iz poslovnega izida, ki bodo
prerazvrščeni v poslovni izid

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po
odštetju davka, povezan s finančnimi prihodki (odhodki)
iz zavarovanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, ki bodo
pozneje prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne
pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021
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razkritje: MRS 1, 7.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MRS 1,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 90. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

SL

Ime elementa/vloga URI

18.12.2020

Predpona

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, čisti
znesek po odštetju davka,
finančni prihodki (odhodki) iz
zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb, izključeni
iz poslovnega izida, ki ne bodo
prerazvrščeni v poslovni izid

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po
odštetju davka, povezan s finančnimi prihodki (odhodki)
iz zavarovanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, ki ne
bodo pozneje prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne
pogodbe [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

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

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 vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

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

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
hatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki bo preraz splošna praksa: MRS 1, IG6.
Drugi vseobsegajoči donos, ki
bo prerazvrščen v poslovni izid, vrščen v poslovni izid, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi člen, splošna praksa: MRS 1,
pred obdavčitvijo
vseobsegajoči donos]
82.A člen

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]

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

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 vseobsegajoči
donos]
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Drugi vseobsegajoči donos, ki
Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki bo preraz primer: MRS 1, IG6. člen,
bo prerazvrščen v poslovni izid, vrščen v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka. primer: MRS 1, 82.A člen
čisti znesek po odštetju davka
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
hatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, ki ne Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bo preraz splošna praksa: MRS 1, IG6.
bo prerazvrščen v poslovni izid, vrščen v poslovni izid, pred obdavčitvijo. [glej: Drugi člen, splošna praksa: MRS 1,
pred obdavčitvijo
vseobsegajoči donos]
82.A člen

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeT
hatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Drugi vseobsegajoči donos, ki ne Znesek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne bo preraz primer: MRS 1, IG6. člen,
bo prerazvrščen v poslovni izid, vrščen v poslovni izid, čisti znesek po odštetju davka. primer: MRS 1, 82.A člen
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]
čisti znesek po odštetju davka

ifrs-full

OtherContingentLiabilitie
sMember

member

Druge pogojne obveznosti
[member]

Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti, ki jih podjetje primer: MRS 37, 88. člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Druga kratkoročna sredstva

Znesek kratkoročnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Kratkoročna člen
sredstva]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Druga kratkoročna najeta
posojila in kratkoročni del
drugih nekratkoročnih najetih
posojil

Znesek drugih kratkoročnih najetih posojil in kratkoro splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnega dela drugih nekratkoročnih najetih posojil. [glej: člen
Druga najeta posojila]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Druga kratkoročna finančna
sredstva

Znesek kratkoročnih finančnih sredstev, ki jih podjetje ne razkritje: MRS 1, 54.(d) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Druga
finančna sredstva; Kratkoročna finančna sredstva]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Druge kratkoročne finančne
obveznosti

Znesek kratkoročnih finančnih obveznosti, ki jih podjetje razkritje: MRS 1, 54.(m) člen,
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: razkritje: MSRP 12, B13.(b)
Druge finančne obveznosti; Kratkoročne finančne obvez člen
nosti]

18.12.2020

X duration,
credit
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Druge kratkoročne obveznosti

Znesek kratkoročnih obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Kratkoročne člen
obveznosti]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Druga kratkoročna nefinančna
sredstva

Znesek kratkoročnih nefinančnih sredstev, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 55.
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: člen
Finančna sredstva]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Druge kratkoročne nefinančne
obveznosti

Znesek kratkoročnih nefinančnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55.
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Druge finančne obveznosti]

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

Znesek kratkoročnih poslovnih obveznosti, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 55.
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Druge kratkoročne terjatve

Znesek drugih kratkoročnih terjatev. [glej: Druge terjatve] primer: MRS 1, 78.(b) člen

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Drugi dolžniški instrumenti v
posesti

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]

ifrs-full

OtherDecreasesAggregateDiffe X duration
renceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

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

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 vrednostjo
ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še
mora pripoznati v poslovnem izidu; Finančni instrumenti,
razred [member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatemen
tOfCashFlows

Druge razlike denarnih sredstev Znesek razlik med denarnimi sredstvi in njihovimi ustrez splošna praksa: MRS 7, 45.
in njihovih ustreznikov v izkazu niki v izkazu denarnih tokov in izkazu finančnega polo člen
denarnih tokov
žaja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali
pojasnilu. [glej: Denarna sredstva in njihovi ustrezniki]

X instant,
credit

L 429/585
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OtherDisposalsOfAssetsMem
ber

member

Druge odtujitve sredstev
[member]

Ta pripadnik pomeni odtujitve sredstev, ki jih podjetje ne primer: MRS 10, 22.(c) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Drugi izdatki za zaposlence

Znesek izdatkov za zaposlence, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 19, 5.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedCon
tingentLiabilityMember

member

Druge pogojne obveznosti v
zvezi z okoljem [member]

Ta pripadnik pomeni pogojne obveznosti v zvezi z splošna praksa: MRS 37, 88.
okoljem, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu člen
ali pojasnilu. [glej: Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedPro
visionMember

member

Druge rezervacije v zvezi z
okoljem [member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije v zvezi z okoljem, ki jih splošna praksa: MRS 37, 84.
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Druge rezervacije [member]]

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Drugi deleži v lastniškem
kapitalu

Znesek deležev v lastniškem kapitalu podjetja brez osnov primer: MRS 1, 78.(e) člen
nega kapitala, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Drugi deleži v lastniškem
kapitalu [member]

Ta pripadnik pomeni deleže v lastniškem kapitalu podjetja razkritje: MRS 1, 106. člen
brez osnovnega kapitala, ki jih podjetje ne razkrije ločeno
v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Drugi lastniški vrednostni papirji Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki jih primer: MSRP 13, IE60. člen,
[member]
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. primer: MSRP 13, 94. člen

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Drugi odhodki, po vlogah

SL

ifrs-full
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Znesek odhodkov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MRS 1, 103. člen,
istem izkazu ali pojasnilu, če podjetje za analizo razkritje: MRS 1, 99. člen,
odhodkov uporablja obliko ‚po vlogi odhodkov‘.
razkritje: MRS 26, 35.(b)(vii)
člen
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Vrsta elementa
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atributi
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Pojasnilo oznake
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Drugi odhodki, po naravi

Znesek odhodkov, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MRS 1, 102. člen,
istem izkazu ali pojasnilu, če podjetje za analizo razkritje: MRS 1, 99. člen
odhodkov uporablja obliko ‚po naravi odhodkov‘. [glej:
Odhodki, po naravi]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

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]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIn
come

X duration,
credit

Drugi prihodki iz provizij

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]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Drugi stroški financiranja

Znesek stroškov financiranja, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stroški financi člen
ranja]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Drugi finančni prihodki

Znesek finančnih prihodkov, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančni prihod člen
ki]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Drugi finančni prihodki (stroški
financiranja)

Znesek finančnih prihodkov ali stroškov financiranja, ki splošna praksa: MRS 1, 85.
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Finančni prihodki (stroški financiranja)]

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

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]

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

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 obvez
nosti]
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Drugi dobički (izgube)

Dobički (izgube), ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem splošna praksa: MRS 1, 102.
člen, splošna praksa: MRS 1,
izkazu ali pojasnilu.
103. člen

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Druga oslabljena sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni oslabljena sredstva, ki jih podjetje ne primer: MRS 36, 127. člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Drugi prihodki

Znesek poslovnih prihodkov, ki jih podjetje ne razkrije primer: MRS 1, 103. člen,
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
primer: MRS 1, 102. člen,
razkritje: MRS 26, 35.(b)(iv)
člen

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSub X duration,
sidiariesJointlyControlledEnti
credit
tiesAndAssociates

Drugi prihodki (odhodki) od
odvisnih podjetij, skupaj
obvladovanih podjetij in
pridruženih podjetij

Znesek prihodkov ali odhodkov od odvisnih podjetij, splošna praksa: MRS 1, 85.
skupaj obvladovanih podjetij in pridruženih podjetij, ki člen
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Pridružena podjetja [member]; Odvisna podjetja
[member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffe X duration
renceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

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

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 vrednostjo
ob začetnem pripoznanju in transakcijsko ceno, ki se še
mora pripoznati v poslovnem izidu; Finančni instrumenti,
razred [member]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

Druge posamično nepomembne
sestavine drugega
vseobsegajočega donosa pred
obdavčitvijo

Znesek posamično nepomembnih sestavin drugega splošna praksa: MRS 1, 85.
vseobsegajočega donosa pred obdavčitvijo, ki jih podjetje člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Drugi
vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo]

X duration,
credit

18.12.2020
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Druge posamično nepomembne
sestavine drugega
vseobsegajočega donosa pred
obdavčitvijo, čisti znesek po
odštetju davka

Znesek posamično nepomembnih sestavin drugega splošna praksa: MRS 1, 85.
vseobsegajočega donosa, čistega zneska po odštetju davka, člen
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
X duration,
CashClassifiedAsFinancingActi credit
vities

Drugi pritoki (odtoki) denarnih
sredstev, razvrščeni kot
aktivnosti financiranja

Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot aktiv razkritje: MRS 7, 21. člen
nosti financiranja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Drugi pritoki (odtoki) denarnih
sredstev, razvrščeni kot
dejavnosti naložbenja

Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot dejav razkritje: MRS 7, 21. člen
nosti naložbenja, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v
istem izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatingAc
tivities

X duration,
debit

Drugi pritoki (odtoki) denarnih Pritoki (odtoki) denarnih sredstev, razvrščeni kot poslovne razkritje: MRS 7, 14. člen
sredstev, razvrščeni kot poslovne dejavnosti, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem
dejavnosti
izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Druga neopredmetena sredstva

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]

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMember

member

Druga neopredmetena sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Druge kratkoročne zaloge

Znesek zalog, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem splošna praksa: MRS 2, 37.
izkazu ali pojasnilu. [glej: Zaloge]
člen
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OtherLiabilities

X instant,
credit

Druge obveznosti

Znesek obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v splošna praksa: MRS 1, 55.
istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X instant,
credit

Druge obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb

Znesek obveznosti iz naslova izdanih zavarovalnih in
pozavarovalnih pogodb, ki jih podjetje ne razkrije ločeno
v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Obveznosti iz naslova
izdanih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Drugi dolgoročni zaslužki
zaposlencev

Znesek drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev razen splošna praksa: MRS 19, 158.
pozaposlitvenih zaslužkov in odpravnin. Taki zaslužki člen
lahko zajemajo plačila za dolgotrajne odsotnosti, jubilejne
nagrade ali druge nagrade za dolgo službovanje, nadome
stila za čas dolgotrajne delovne nezmožnosti, dolgoročno
udeležbo v dobičku, premije in dolgoročno odložene
prejemke. [glej: Odhodki za zaslužke zaposlencev]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Druge nekratkoročne rezervacije

Znesek nekratkoročnih rezervacij razen rezervacij za razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
zaslužke zaposlencev. [glej: Nekratkoročne rezervacije]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

X.XX instant

Druge pomembne aktuarske
predpostavke

Kakršna koli druga bistvena predpostavka, ki se uporablja splošna praksa: MRS 19, 144.
kot pomembna aktuarska predpostavka za ugotavljanje člen
sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke. [glej:
Aktuarske predpostavke [member]; Obveza za določene
zaslužke, po sedanji vrednosti]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

member

Druge pomembne aktuarske
predpostavke [member]

Ta pripadnik pomeni pomembne aktuarske predpostavke, splošna praksa: MRS 19, 145.
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas člen
nilu. [glej: Aktuarske predpostavke [member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Druge pomembne nedenarne
postavke

Znesek pomembnih nedenarnih postavk razen amortiza razkritje: MSRP 8, 23.(i) člen,
cije.
razkritje: MSRP 8, 28.(e) člen

SL

ifrs-full
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Predpona

primer: MSRP 4, IG22.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Druga nekratkoročna sredstva

Znesek nekratkoročnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Nekratkoročna člen
sredstva]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAs
sets

X instant,
debit

Druga nekratkoročna finančna
sredstva

Znesek nekratkoročnih finančnih sredstev, ki jih podjetje razkritje: MRS 1, 54.(d) člen
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej:
Druga finančna sredstva]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Druge nekratkoročne finančne
obveznosti

Znesek nekratkoročnih finančnih obveznosti, ki jih razkritje: MRS 1, 54.(m) člen,
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. razkritje: MSRP 12, B13.(c)
[glej: Druge finančne obveznosti]
člen

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Druge nekratkoročne obveznosti Znesek nekratkoročnih obveznosti, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 55.
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Nekrat člen
koročne obveznosti]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancia
lAssets

X instant,
debit

Druga nekratkoročna nefinančna Znesek nekratkoročnih nefinančnih sredstev, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55.
sredstva
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancial
Liabilities

X instant,
credit

Druge nekratkoročne nefinančne Znesek nekratkoročnih nefinančnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55.
obveznosti
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen
[glej: Druge finančne obveznosti]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Druge nekratkoročne poslovne
obveznosti

Znesek nekratkoročnih poslovnih obveznosti, ki jih splošna praksa: MRS 1, 55.
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Druge nekratkoročne terjatve

Znesek drugih nekratkoročnih terjatev. [glej: Druge terja primer: MRS 1, 78.(b) člen
tve]

L 429/591
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Druga nefinančna sredstva

Znesek nefinančnih sredstev, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Finančna sred člen
stva]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Druge nefinančne obveznosti

Znesek nefinančnih obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Druge finančne člen
obveznosti]

ifrs-full

OtherOperatingIncomeEx
pense

X duration,
credit

Drugi poslovni prihodki
(odhodki)

Znesek poslovnih prihodkov (odhodkov), ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 85.
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Druge poslovne obveznosti

Zneski poslovnih obveznosti, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 55.
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Tveganje spremembe drugih cen Ta pripadnik pomeni vrsto tržnega tveganja, ki predstavlja
tveganje, da bodo poštena vrednost ali prihodnji denarni
[member]
tokovi finančnega instrumenta nihali zaradi sprememb
tržnih cen (brez sprememb, povezanih s tveganjem spre
membe obrestne mere ali valutnim tveganjem), ne glede
na to, ali so te spremembe posledica dejavnikov, ki so
značilni za posamezni finančni instrument ali njegovega
izdajatelja, ali dejavnikov, ki vplivajo na vse podobne
finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu. [glej:
Valutno tveganje [member]; Tveganje spremembe obre
stne mere [member]; Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Druga opredmetena osnovna
sredstva

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 16, 37.
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Opred člen
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Druga opredmetena osnovna
sredstva [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja opredmetena osnovna sredstva, ki jih člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
[glej: Opredmetena osnovna sredstva]

razkritje: MSRP 17, 124.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 125. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 127. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 128.(a)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 7,
Opredelitve pojmov

18.12.2020
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X instant,
credit

Označba

Druge rezervacije

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek rezervacij razen rezervacij za zaslužke zaposlen razkritje: MRS 1, 78.(d) člen,
razkritje: MRS 37, 84.(a) člen
cev. [glej: Rezervacije]

OtherProvisions

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Druge rezervacije [member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije razen rezervacij za razkritje: MRS 37, 84. člen
zaslužke zaposlencev. Pomeni tudi standardno vrednost
za os ‚Razredi drugih rezervacij‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik. [glej: Rezervacije]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Druge terjatve

Znesek terjatev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem primer: MRS 1, 78.(b) člen
izkazu ali pojasnilu.

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X instant,
credit

Druga stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi primer: MSRP 14, IE5. člen,
zakonske regulacije, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MSRP 14, 25. člen
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Druga stanja v breme na kontih Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi primer: MSRP 14, IE5. člen,
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v primer: MSRP 14, 25. člen
zakonske regulacije
istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Druge povezane stranke
[member]

Ta pripadnik pomeni povezane stranke, ki jih podjetje ne razkritje: MRS 24, 19.(g) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Pove
zane stranke [member]]

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Druge rezerve

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]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

SL
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Druge rezervacije [abstract]
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Druge rezerve [abstract]
member

Druge rezerve [member]

L 429/593

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]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

OtherRevenue

X duration,
credit

Drugi prihodki

Znesek prihodkov iz virov, ki jih podjetje ne razkrije splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Druge razveljavitve rezervacij

Znesek razveljavitev (stornov) rezervacij, ki jih podjetje ne razkritje: MRS 1, 98.(g) člen
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Rezer
vacije]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeBene X duration,
fits
debit

Drugi kratkoročni zaslužki
zaposlencev

Znesek odhodkov za zaslužke zaposlencev (razen odprav splošna praksa: MRS 19, 9.
nin), ki bodo po pričakovanju v celoti poravnani v 12 člen
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]

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Druge kratkoročne rezervacije

Znesek kratkoročnih rezervacij razen rezervacij za razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
zaslužke zaposlencev. [glej: Rezervacije]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAs
setsTransferred

X instant,
credit

Druga prenesena opredmetena
ali neopredmetena sredstva

Poštena vrednost drugih opredmetenih ali neopred razkritje: MSRP 3, B64.(f)(ii)
metenih osnovnih sredstev (vključno s podjetjem ali člen
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]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Drugi davčni učinki za
uskladitev računovodskega
dobička in odhodkov za davek
(prihodkov od davka)

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki 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]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForRecon
ciliationBetweenAccounting
ProfitAndTaxExpenseIncome

X.XX dura
tion

Drugi učinki davčne stopnje za
uskladitev računovodskega
dobička in odhodkov za davek
(prihodkov od davka)

Skupni učinki davčne stopnje pri uskladitvi povprečne razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
dejanske davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, člen
ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojas
nilu. [glej: Povprečna dejanska davčna stopnja; Upora
bljena davčna stopnja]
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Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Druge začasne razlike [member] Ta pripadnik pomeni začasne razlike, ki jih podjetje ne splošna praksa: MRS 12, 81.(g)
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: Začasne člen
razlike [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Drugi prihodki (odhodki) iz
trgovanja

Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja, ki jih podjetje splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. [glej: člen
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEnti
tyAndCapitalised

X duration,
credit

Drugo delo, ki ga je opravilo
podjetje in je bilo usredstveno

Znesek lastnega dela podjetja, usredstvenega iz postavk, ki primer: MRS 1, IG6. člen,
so bile prvotno razvrščene kot stroški, ki ga podjetje ne splošna praksa: MRS 1, 85.
razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.
člen

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Odtoki denarnih sredstev iz
dejavnosti naložbenja

Denarni odtok za dejavnosti naložbenja.

splošna praksa: MRS 7, 16.
člen

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX dura
tion

Izložek kmetijskega pridelka

Izložek kmetijskega pridelka podjetja.

splošna praksa: MRS 41,
46.(b)(ii) člen

ifrs-full

OutstandingBalancesForRela
tedPartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa
deByEntityRelatedPartyTran
sactions

ifrs-full

ifrs-full

Neporavnani zneski za
transakcije s povezanimi
strankami [abstract]
Znesek neporavnanih obvez, ki jih ima podjetje v tran razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
[member]]

OutstandingCommitmentsMa X instant,
deOnBehalfOfEntityRelatedPar credit
tyTransactions

Neporavnane obveze, dane v
imenu podjetja, transakcije s
povezanimi strankami

Znesek neporavnanih obvez, danih v imenu podjetja, v razkritje: MRS 24, 18.(b) člen
transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
stranke [member]]

OwneroccupiedPropertyMeasu X instant,
redUsingInvestmentProperty
debit
FairValueModel

Lastniško uporabljana
nepremičnina, merjena z
uporabo modela poštene
vrednosti za naložbene
nepremičnine

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo razkritje:
lastniško uporabljane nepremičnine, merjene z uporabo MRS 16, 29.B člen – začetek
modela poštene vrednosti za naložbene nepremičnine z veljavnosti 1.1.2021
uporabo 29.A člena MRS 16. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Lastniško uporabljana
nepremičnina, merjena z
uporabo modela poštene
vrednosti za naložbene
nepremičnine [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred razkritje:
stev, ki predstavljajo lastniško uporabljane nepremičnine, MRS 16, 29.B člen – začetek
merjene z uporabo modela poštene vrednosti za nalož veljavnosti 1.1.2021
bene nepremičnine z uporabo 29.A člena MRS 16. [glej:
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ParentMember

member

Obvladujoče podjetje [member]

Ta pripadnik pomeni podjetje, ki obvladuje eno ali več razkritje: MRS 24, 19.(a) člen
podjetij.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedParty
Transactions

X duration

Udeležba v programu z
določenimi zaslužki, ki deli
tveganja s podjetji v skupini,
transakcije s povezanimi
strankami

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]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant

Nominalna vrednost delnice

Nominalna vrednost delnice.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Stanje prekoračitve zapadlosti v
plačilo [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 7, 35.N člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami splošna praksa: MSRP 7, 37.
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Stanje prekoračitve zapadlosti v
plačilo [member]

Ta pripadnik pomeni vsa stanja prekoračitve zapadlosti v
plačilo. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Stanje
prekoračitve zapadlosti v plačilo‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLos
X duration,
sesArisingFromSettlementsNet credit
DefinedBenefitLiabilityAsset

Stroški in dobički (izgube) iz
naslova preteklega službovanja,
ki izvirajo iz poravnav, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)

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) iz
naslova poravnav, čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka); Čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

razkritje: MRS 1, 79.(a)(iii) člen
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ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlementsNet
DefinedBenefitLiabilityAsse
tAbstract

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Stroški iz naslova preteklega
službovanja, čista obveznost za
določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka)

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 prejš
njih 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 dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z
določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Poslovne obveznosti za nakup
energije

Znesek poslovnih obveznosti za nakup energije.

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNoncur X instant,
rentAssets
credit

Poslovne obveznosti za nakup
nekratkoročnih sredstev

Znesek poslovnih obveznosti za nakup nekratkoročnih splošna praksa: MRS 1, 78.
sredstev. [glej: Nekratkoročna sredstva]
člen

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Poslovne obveznosti iz naslova
socialne varnosti in davkov
razen davka iz dobička

Znesek plačil iz naslova socialne varnosti in davkov razen splošna praksa: MRS 1, 78.
davka iz dobička. Davek iz dobička vključuje vse davke v člen
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 divi
dend poročajočemu podjetju.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Plačila za stroške izdaje obveznic Denarni odtok za stroške izdaje obveznic.

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentPro
jectExpenditure

X duration,
credit

Plačila za stroške razvojnih
projektov

SL

Stroški in dobički (izgube) iz
naslova preteklega službovanja,
ki izvirajo iz poravnav, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)
[abstract]
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splošna praksa: MRS 1, 78.
člen

splošna praksa: MRS 7, 17.
člen
L 429/597

Denarni odtok za izdatke v zvezi z razvojnimi projekti. splošna praksa: MRS 7, 16.
člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

PaymentsForExplorationAndE
valuationExpenses

X duration,
credit

Plačila za izdatke za raziskovanje Denarni odtok za stroške, ki jih ima podjetje v zvezi z splošna praksa: MRS 7, 14.
in vrednotenje
raziskovanjem in vrednotenjem rudnih bogastev, preden člen
se dokaže tehnična izvedljivost in ekonomska upraviče
nost pridobivanja rudnega bogastva.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAndC
laimsAnnuitiesAndOtherPoli
cyBenefits

X duration,
credit

Plačila za premije, terjatve, rente Denarni odtok za premije, terjatve, rente in druge ugod primer:
nosti po zavarovalnih policah
in druge ugodnosti po
MRS 7, 14.(e) člen – datum
zavarovalnih policah
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Plačila za stroške izdaje delnic

Denarni odtok za stroške izdaje delnic.

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Plačila iz naslova sprememb
lastniških deležev v odvisnih
podjetjih, ki ne povzročijo
izgube obvladovanja

Denarni odtok iz naslova sprememb lastniških deležev v razkritje: MRS 7, 42.A člen,
odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladovanja. razkritje: MRS 7, 42.B člen
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Plačila iz naslova pogodb,
sklenjenih za zastopanje ali
trgovanje

Denarni odtok iz naslova pogodb, sklenjenih za zasto primer: MRS 7, 14.(g) člen
panje ali trgovanje.

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Plačila iz programa, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)

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)]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Plačila v zvezi s poravnavami,
čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega
zaslužka)

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)
iz naslova poravnav, čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka); Čista obveznost za dolo
čene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka); Programi z
določenimi zaslužki [member]]

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Plačila v zvezi s poravnavami,
pravice do povračila

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila, ki izhajajo iz razkritje: MRS 19, 141.(g) člen
plačil v zvezi s poravnavami. [glej: Dobički (izgube) iz
naslova poravnav, čista obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka); Programi z določenimi
zaslužki [member]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesC
lassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Plačila obveznosti iz najema,
razvrščena kot aktivnosti
financiranja

Denarni odtok za plačila obveznosti iz najema, razvrščena primer: MRS 7, 17.(e) člen
kot aktivnosti financiranja. [glej: Obveznosti iz najemov]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X duration,
credit

Plačila drugih kapitalskih
instrumentov

Denarni odtoki za plačila kapitalskih instrumentov, ki jih splošna praksa: MRS 7, 17.
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu. člen

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedee
mEntitysShares

X duration,
credit

Plačila za pridobitev ali odkup
delnic podjetja

Denarni odtok za pridobitev ali odkup delnic podjetja.

primer: MRS 7, 17.(b) člen

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfO
fEmployees

X duration,
credit

Plačila zaposlencem in v
njihovem imenu

Denarni odtok zaposlencem in v njihovem imenu.

primer: MRS 7, 14.(d) člen

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAc
quireAssetsHeldForRentalTo
OthersAndSubsequentlyHeld
ForSale

X duration,
credit

Plačila za proizvodnjo ali
pridobitev sredstev za dajanje v
najem drugim in pozneje za
prodajo

Denarni odtok za proizvodnjo ali pridobitev sredstev za primer: MRS 7, 14. člen
dajanje v najem drugim in pozneje za prodajo.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Plačila dobaviteljem za blago in
storitve

Denarni odtok dobaviteljem za blago in storitve.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBe
halfOfEmployees

X duration,
credit

Plačila dobaviteljem za blago in
storitve ter zaposlencem in v
imenu zaposlencev

Denarni odtok za plačila dobaviteljem za blago in storitve splošna praksa: MRS 7, 14.
člen
ter zaposlencem in v imenu zaposlencev

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlan
sMember

member

Pokojninski programi z
določenimi zaslužki [member]

Ta pripadnik pomeni pokojninske programe z določenimi splošna praksa:
zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki [member]] MRS 19, 138.(b) člen
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mentsReimbursementRights
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX dura
tion

Odstotek prihodkov podjetja

Odstotek prihodkov podjetja. [glej: Prihodki]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAs
sumption

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
zmanjšanja v aktuarski
predpostavki

Razumno mogoči odstotek zmanjšanja v aktuarski pred razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
postavki, ki se uporablja za ugotavljanje sedanje vrednosti
obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExposureT
hatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
zmanjšanja izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17

Odstotek razumno mogočega zmanjšanja izpostavljenosti razkritje: MSRP 17, 128.(a)
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP člen – začetek veljavnosti
17.
1.1.2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, sredstva

Odstotek razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
sredstev.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Odstotek razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
zmanjšanja neopazovanega
vložka, obveznosti

Odstotek razumno mogočega zmanjšanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obveznosti.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
povečanja v aktuarski
predpostavki

Razumno mogoči odstotek povečanja v aktuarski pred razkritje: MRS 19, 145.(a) člen
postavki, ki se uporablja za ugotavljanje sedanje vrednosti
obveze za določene zaslužke. [glej: Aktuarske pred
postavke [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
povečanja izpostavljenosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz
področja uporabe MSRP 17

Odstotek razumno mogočega povečanja izpostavljenosti razkritje: MSRP 17, 128.(a)
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja uporabe MSRP člen – začetek veljavnosti
17.
1.1.2021

L 429/600

Predpona

splošna praksa: MSRP 8, 34.
člen
SL

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Odstotek razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, sredstva

Odstotek razumno mogočega povečanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
sredstev.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Odstotek razumno mogočega povečanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
lastnih kapitalskih instrumentov podjetja.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putLiabilities

X.XX instant

Odstotek razumno mogočega
povečanja neopazovanega
vložka, obveznosti

Odstotek razumno mogočega povečanja neopazovanega splošna praksa:
vložka, uporabljenega pri merjenju poštene vrednosti MSRP 13, 93.(h)(ii) člen
obveznosti.

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInte
restsAcquired

X.XX instant

Odstotek pridobljenih deležev v Odstotek deležev v lastniškem kapitalu z glasovalno razkritje: MSRP 3, B64.(c) člen
lastniškem kapitalu z glasovalno pravico, pridobljenih v poslovni združitvi. [glej: poslovne
pravico.
združitve [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Izvršitvene obveze [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 15, 119. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

PerformanceObligationsMem
ber

member

Izvršitvene obveze [member]

Ta pripadnik pomeni vse izvršitvene obveze. Izvršitvena razkritje: MSRP 15, 119. člen
obveza je obljuba v pogodbi s kupcem, da se bo na kupca
preneslo bodisi: (a) blago ali storitev (ali skupina blaga ali
storitev), ki sta ločena, ali (b) niz ločenega blaga ali stori
tev, ki so v osnovi enake ter imajo enak vzorec prenosa
kupcu. Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Izvršit
vene obveze‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

L 429/601
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Pojasnilo oznake
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Izvršitvene obveze, izpolnjene v
določenem trenutku [member]

Ta pripadnik pomeni izvršitvene obveze, ki se izpolnijo v razkritje: MSRP 15, 125. člen
določenem trenutku. Podjetje izpolni izvršitveno obvezo v
določenem trenutku, če se ta obveza ne izpolni posto
poma. [glej: Izvršitvene obveze [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

member

Izvršitvene obveze, ki se
izpolnijo postopoma [member]

Ta pripadnik pomeni izvršitvene obveze, ki se izpolnijo razkritje: MSRP 15, 124. člen
postopoma. Podjetje izvršitveno obvezo izpolni posto
poma, če je izpolnjeno eno od naslednjih meril: (a)
kupec istočasno prejme in porabi koristi, ki jih zagotavlja
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 povečevanjem
tega sredstva; ali (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: Izvršit
vene obveze [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialSta
tements

text

Obdobje, ki je zajeto v
računovodskih izkazih

Opis obdobja, zajetega v sklopu računovodskih izkazov razkritje: MRS 1, 51.(c) člen
ali pojasnil.

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Sredstva programa po pošteni
vrednosti

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 kvalifi
cirane zavarovalne police. [glej: Po pošteni vrednosti
[member]]

18.12.2020
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PlanAssetsMember

member

Sredstva programa [member]

Ta pripadnik pomeni sredstva programa z določenimi razkritje: MRS 19, 140.(a)(i)
zaslužki. Sredstva programa obsegajo: (a) sredstva, ki jih člen
ima sklad za dolgoročne zaslužke zaposlencev, ter (b)
kvalificirane zavarovalne police.

ifrs-full

PlantsMember

member

Rastline [member]

Ta pripadnik pomeni rastline.

ifrs-full

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

X duration,
credit

Prihodki iz upravljanja portfelja
in drugi prihodki iz provizij za
upravljanje

Znesek pripoznanih prihodkov iz upravljanja portfelja in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
drugih prihodkov iz provizij za upravljanje.

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaidRe X duration,
ceivedConsistingOfCashAnd
credit
CashEquivalents

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 prido
bitvijo oziroma izgubo obvladovanja odvisnih podjetij ali
drugih poslovnih enot. [glej: Odvisna podjetja [member];
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki; Plačano (prejeto)
nadomestilo]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni X duration,
sedWhenControlOfSubsidiaryI credit
sLostAttributableToDerecogni
singRegulatoryDeferralAc
countBalancesInFormerSubsi
diary

Del dobičkov (izgub),
pripoznanih ob izgubi
obvladovanja odvisnega podjetja,
ki ga je mogoče pripisati odpravi
pripoznanja stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije v nekdanjem
odvisnem podjetju

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 obvladovanja
odvisnega podjetja; Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]; Odvisna podjetja
[member]]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni X duration,
sedWhenControlOfSubsidiaryI credit
sLostAttributableToRecogni
singInvestmentRetainedInFor
merSubsidiary

Del dobičkov (izgub),
pripoznanih ob izgubi
obvladovanja odvisnega podjetja,
ki ga je mogoče pripisati
pripoznanju naložb, zadržanih v
nekdanjem odvisnem podjetju

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]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpen
seDefinedBenefitPlans

splošna praksa: MRS 41, 41.
člen
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Odhodki za pozaposlitvene
Znesek odhodkov za pozaposlitvene zaslužke, povezanih splošna praksa: MRS 19, 5.
zaslužke, programi z določenimi s programi z določenimi zaslužki. [glej: Programi z dolo člen
zaslužki
čenimi zaslužki [member]]
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Odhodki za pozaposlitvene
Znesek odhodkov za pozaposlitvene zaslužke, povezanih razkritje: MRS 19, 53. člen
zaslužke, programi z določenimi s programi z določenimi prispevki. Programi z določenimi
prispevki
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 sred
stev, da bi zaposlencem izplačal vse zaslužke, ki se nana
šajo na njihovo službovanje v tekočem in prejšnjih
obdobjih.

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefi
nedBenefitPlansMember

member

Pozaposlitveni zdravstveni
programi z določenimi zaslužki
[member]

Ta pripadnik pomeni pozaposlitvene zdravstvene primer: MRS 19, 138.(b) člen
programe z določenimi zaslužki. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTran
sactionsMember

member

Transakcije s potencialnimi
navadnimi delnicami [member]

Ta pripadnik pomeni transakcije s potencialnimi navad primer: MRS 10, 22.(f) člen
nimi delnicami. [glej: Navadne delnice [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMem
ber

member

Sredstva za proizvodnjo
električne energije [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavlja sredstva za proizvodnjo električne člen
energije. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Stroški pred sklenitvijo pogodb
[member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci, ki predstavljajo stroške pred sklenitvijo
pogodb. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroškov,
povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s kupci]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Prednostne delnice [member]

Ta pripadnik pomeni kapitalske instrumente, ki so v neka splošna praksa: MRS 1, 79.(a)
terih pogledih nadrejeni navadnim delnicam, vendar člen
podrejeni dolžniškim instrumentom v smislu terjatve.
[glej: Navadne delnice [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsu X duration,
rance
credit

Obračunane premije brez
pozavarovanja

Znesek obračunanih premij brez zneskov, ki so pozava splošna praksa: MRS 1, 85.
rovani pri tretjih strankah.
člen

18.12.2020
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member

Tveganje predčasnega poplačila
[member]

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
izgubo, ker bo druga stranka poplačala posojilo prej,
kot je bilo pričakovano. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Predplačila

Terjatve, ki predstavljajo plačila za blago in storitve, še primer: MRS 1, 78.(b) člen
preden so bile dobavljene.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn
come

X instant,
debit

Predplačila in nezaračunani
prihodki

Znesek predplačil in nezaračunanih prihodkov. [glej: Pred splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
plačila; Nezaračunani prihodki]
člen

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco
meAbstract

Predplačila in nezaračunani
prihodki [abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLesse
eAbstract

Predstavljanje najemov za
najemnika [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

Predstavljanje izravnalnega
pristopa [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefit
ObligationMember

member

Sedanja vrednost obveze za
določene zaslužke [member]

Ta pripadnik pomeni sedanjo vrednost obveze za dolo razkritje: MRS 19, 140.(a)(ii)
čene zaslužke. Sedanja vrednost obveze za določene člen
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.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Prejšnja GAAP [member]

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

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Predhodne navedbe [member]

Ta pripadnik pomeni informacije, ki so bile predhodno razkritje: MRS 1,
navedene v računovodskih izkazih (tj. pred uporabo za razkritje: MRS 8,
nazaj ali spremembo za nazaj).
razkritje: MRS 8,
razkritje: MRS 8,

Uradni list Evropske unije

PrepaymentRiskMember

SL

ifrs-full

L 429/605

106.(b) člen,
28.(f)(i) člen,
29.(c)(i) člen,
49.(b)(i) člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

PriceIndexMovements

X.XX dura
tion

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.

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardA
greementsToPurchaseFinancia
lAssetsForCash

X instant,
credit

Cene, določene v terminskih
pogodbah za nakup finančnih
sredstev za denar

Cene, določene v terminskih pogodbah za nakup finan primer: MSRP 7, B11.D(b) člen
čnih sredstev za gotovino.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Glavni kraj poslovanja

Kraj, kjer podjetje pretežno posluje.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAs
sociate

text

Glavni kraj poslovanja
pridruženega podjetja

Glavni kraj poslovanja pridruženega podjetja. [glej: Glavni razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
kraj poslovanja; Pridružena podjetja [member]]
člen, razkritje: MRS 27,
17.(b)(ii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iii) člen

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEn
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenProdu
cedForPublicUse

text

Glavni kraj poslovanja podjetja,
katerega konsolidirani
računovodski izkazi so bili
pripravljeni za javno uporabo

Glavni kraj poslovanja končnega ali katerega koli vmes razkritje: MRS 27, 16.(a) člen
nega obvladujočega podjetja zadevnega podjetja, katerega
konsolidirani računovodski izkazi, ki so skladni z MSRP,
so bili pripravljeni za javno uporabo. [glej: Konsolidirani
[member]; MSRP [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
JointOperation

text

Glavni kraj poslovanja skupne
dejavnosti

Glavni kraj poslovanja skupne dejavnosti. [glej: Skupne razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iii)
dejavnosti [member]; Glavni kraj poslovanja]
člen

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
JointVenture

text

Glavni kraj poslovanja skupnega Glavni kraj poslovanja skupnega podviga. [glej: Glavni razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
kraj poslovanja; Skupni podvigi [member]]
člen, razkritje: MRS 27,
podviga
17.(b)(ii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iii) člen

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
Subsidiary

text

Glavni kraj poslovanja odvisnega Glavni kraj poslovanja odvisnega podjetja. [glej: Glavni razkritje: MRS 27, 16.(b)(ii)
podjetja
kraj poslovanja; Odvisna podjetja [member]]
člen, razkritje: MRS 27,
17.(b)(ii) člen, razkritje: MSRP
12, 12.(b) člen, razkritje: MSRP
12, 19.B(b) člen
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ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Verjetnost neplačila [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 7, IG20.C člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami primer: MSRP 7, 35.M člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Verjetnost neplačila, vložek
merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni verjetnost neplačila, ki se uporablja primer: MSRP 13, 93.(d) člen,
kot vložek merjenja.
primer: MSRP 13, IE63. člen

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Verjetnost neplačila [member]

Ta pripadnik pomeni vse verjetnosti neplačila.

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Izkupiček iz najetih posojil,
razvrščenih kot aktivnosti
financiranja

Denarni pritok iz pridobljenih najetih posojil. [glej: Najeta primer: MRS 7 17.(c) člen
posojila]

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Izkupiček iz naslova sprememb
lastniških deležev v odvisnih
podjetjih, ki ne povzročijo
izgube obvladovanja

Denarni pritok iz naslova sprememb lastniških deležev v razkritje: MRS 7, 42.A člen,
odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladovanja. razkritje: MRS 7, 42.B člen
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

ProceedsFromContributionsOf X duration,
NoncontrollingInterests
debit

Izkupiček iz prispevkov
neobvladujočih deležev

Denarni pritok iz izkupička iz prispevkov neobvladujočih splošna praksa: MRS 7, 17.
deležev. [glej: Neobvladujoči deleži]
člen

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Izkupiček iz kratkoročnih
najetih posojil

Denarni pritok iz pridobljenih kratkoročnih najetih poso splošna praksa: MRS 7, 17.
jil. [glej: Kratkoročna najeta posojila]
člen

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfEx
plorationAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Izkupički iz odtujitve sredstev za Denarni pritok iz odtujitve sredstev za raziskovanje in splošna praksa: MRS 7, 16.
raziskovanje in vrednotenje
vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in vrednotenje člen
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMi
ningAssets

X duration,
debit

Izkupiček iz odtujitve sredstev
za rudarjenje

Denarni pritok iz odtujitve sredstev za rudarjenje. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16.
Sredstva za rudarjenje]
člen

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNon
currentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leAndDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Izkupiček iz odtujitve
nekratkoročnih sredstev ali
skupin za odtujitev, razvrščenih
med sredstva za prodajo in
ustavljeno poslovanje

Denarni pritok iz odtujitve nekratkoročnih sredstev ali splošna praksa: MRS 7, 16.
skupin za odtujitev, razvrščenih med sredstva za prodajo člen
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 prodajo]
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Izkupiček iz odtujitve sredstev,
Denarni pritok iz odtujitve sredstev, povezanih z nafto in splošna praksa: MRS 7, 16.
povezanih z nafto in zemeljskim zemeljskim plinom [glej: Sredstva, povezana z nafto in člen
plinom
zemeljskim plinom]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMatu
rityOfAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
debit

Izkupiček iz odtujitve ali
zapadlosti finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo

Denarni pritok iz odtujitve ali zapadlosti finančnih sred splošna praksa: MRS 7, 16.
stev, razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, člen – datum prenehanja
razpoložljiva za prodajo]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOfPro X duration,
pertyPlantAndEquipmentIntan debit
gibleAssetsOtherThanGoodwil
lInvestmentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

Izkupiček iz odtujitve
opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih sredstev razen
dobrega imena, naložbenih
nepremičnin in drugih
nekratkoročnih sredstev.

Denarni pritok iz odtujitve opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 7, 16.
stev, neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, člen
naložbenih nepremičnin in drugih nekratkoročnih sred
stev. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
Naložbene nepremičnine; Druga nekratkoročna sredstva;
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOp
tions

X duration,
debit

Izkupiček iz uveljavitve opcij

Denarni pritok iz uveljavitve opcij.

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
debit

Izkupiček iz državnih podpor,
razvrščenih kot aktivnosti
financiranja

Denarni pritok iz državnih podpor, razvrščenih kot aktiv splošna praksa: MRS 20, 28.
nosti financiranja. [glej: Država [member]; Državne člen
podpore]

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Izkupiček iz državnih podpor,
razvrščenih kot dejavnosti
naložbenja

Denarni pritok iz državnih podpor, razvrščenih kot dejav splošna praksa: MRS 20, 28.
nosti naložbenja. [glej: Država [member]; Državne podpo člen
re]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBonds
NotesAndDebentures

X duration,
debit

Izkupički iz izdaje obveznic,
zavarovanih dolžniških
vrednostnih papirjev in
nezavarovanih obveznic

Denarni pritok iz izdaje obveznic, zavarovanih dolžniških splošna praksa: MRS 7, 17.
vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic.
člen

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdina
ryShares

X duration,
debit

Izkupiček iz izdaje navadnih
delnic

Denarni pritok iz izdaje navadnih delnic. [glej: Navadne splošna praksa: MRS 7, 17.
delnice [member]]
člen

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferen
ceShares

X duration,
debit

Izkupiček iz izdaje prednostnih
delnic

Denarni pritok iz izdaje prednostnih delnic. [glej: Pred splošna praksa: MRS 7, 17.
nostne delnice [member]]
člen

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordi
natedLiabilities

X duration,
debit

Izkupiček iz izdaje podrejenih
obveznosti

Denarni pritok iz izdaje podrejenih obveznosti. [glej: splošna praksa: MRS 7, 17.
Podrejene obveznosti]
člen

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherE
quityInstruments

X duration,
debit

Izkupiček iz izdaje drugih
kapitalskih instrumentov

Denarni pritok iz izdaje kapitalskih instrumentov, ki jih primer: MRS 7, 17.(a) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu.

splošna praksa: MRS 7, 17.
člen
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ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Izkupiček iz izdaje delnic

Denarni pritok iz izdaje delnic.

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBor
rowings

X duration,
debit

Izkupiček iz nekratkoročnih
najetih posojil

Denarni pritok iz pridobljenih nekratkoročnih najetih splošna praksa: MRS 7, 17.
posojil. [glej: Najeta posojila]
člen

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje drugih
dolgoročnih sredstev, razvrščene
kot dejavnosti naložbenja

Denarni pritoki iz prodaje dolgoročnih sredstev, ki jih primer: MRS 7, 16.(b) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu,
razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej: Sredstva]

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOf
TreasuryShares

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje ali izdaje
trezorskih delnic

Denarni pritok iz prodaje ali izdaje trezorskih delnic. [glej: splošna praksa: MRS 7, 17.
Prodaja ali izdaja trezorskih delnic; Trezorske delnice]
člen

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologica X duration,
lAssets
debit

Izkupiček iz prodaje bioloških
sredstev

Denarni pritok iz prodaje bioloških sredstev. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16.
Biološka sredstva]
člen

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangi
bleAssetsClassifiedAsInvestin
gActivities

Izkupiček iz prodaje
neopredmetenih sredstev,
razvrščene kot dejavnosti
naložbenja

Denarni pritok iz prodaje neopredmetenih sredstev, primer: MRS 7, 16.(b) člen
razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI X duration,
debit
nAssociates

Izkupiček iz prodaje deležev v
pridruženih podjetjih

Denarni pritok iz prodaje deležev v pridruženih podjetjih. splošna praksa: MRS 7, 16.
[glej: Pridružena podjetja [member]]
člen

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentProperty

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje naložbenih
nepremičnin

Denarni pritok iz prodaje naložbenih nepremičnin. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16.
Naložbene nepremičnine]
člen

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje naložb,
obračunanih po kapitalski
metodi

Denarni pritok iz prodaje naložb, obračunanih po kapi splošna praksa: MRS 7, 16.
talski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski člen
metodi]
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Izkupiček iz prodaje naložb, ki
niso obračunane po kapitalski
metodi

Denarni pritok iz prodaje naložb, ki niso obračunane po splošna praksa: MRS 7, 16.
kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapitalski člen
metodi; Naložbe, ki niso obračunane po kapitalski meto
di]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje
Denarni pritok iz prodaje opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 7, 16.(b) člen
opredmetenih osnovnih sredstev, stev, razvrščene kot dejavnosti naložbenja [glej: Opred
razvrščene kot dejavnosti
metena osnovna sredstva]
naložbenja

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturi
tyOfFinancialInstrumentsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Izkupiček iz prodaje ali
zapadlosti finančnih
instrumentov, razvrščene kot
dejavnosti naložbenja

Denarni pritok iz prodaje ali zapadlosti finančnih instru splošna praksa: MRS 7, 16.
mentov, razvrščene kot dejavnosti naložbenja. [glej: člen
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Izkupiček iz dejavnosti prenosa
v obdobju, ki predstavlja
največjo dejavnost prenosa

Znesek izkupička, pripoznanega iz prenosa finančnih razkritje: MSRP 7, 42.G(c)(iii)
sredstev v tistem delu obdobja, v katerem je potekala člen
največja dejavnost prenosa, če skupni znesek izkupička
iz dejavnosti prenosa (ki pride v poštev za odpravo pripo
znanja) ni enakomerno porazdeljen po poročevalskem
obdobju. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Kratkoročni pomožni material

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavljajo količino primer: MRS 1, 78.(c) člen,
zalog materiala, ki bodo uporabljene za proizvajalni splošna praksa: MRS 2, 37.
proces. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Proizvodi in storitve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(a) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 8, 32. člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
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Proizvodi in storitve [member]

Ta pripadnik pomeni proizvode in storitve podjetja. primer: MSRP 15, B89.(a) člen,
Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Proizvodi in razkritje: MSRP 8, 32. člen
storitve‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Odhodki iz naslova honorarjev

Znesek honorarjev, ki so bili plačani ali se bodo plačali za splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
strokovne storitve.
člen

ifrs-full

ProfitLoss

X duration,
credit

Poslovni izid

Celotni prihodek, zmanjšan za odhodke iz ohranjenega in razkritje: MRS 1, 106.(d)(i)
ustavljenega poslovanja, razen sestavin drugega vseobse člen, razkritje: MRS 1, 81.A(a)
gajočega donosa. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]
člen, 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
17, 113.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, 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

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Poslovni izid [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAb
stract

Poslovni izid, pripisan [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Poslovni izid, pripisan
neobvladujočim deležem

Poslovni izid iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja, ki razkritje: MRS 1, 81.B(a)(i)
ga je mogoče pripisati neobvladujočim deležem. [glej: člen, razkritje: MSRP 12, 12.(e)
Poslovni izid; Neobvladujoči deleži]
člen

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tity

X duration,
credit

Poslovni izid, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja

Poslovni izid, ki ga je mogoče pripisati navadnim last razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
nikom kapitala obvladujočega podjetja. [glej: Poslovni
izid]
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ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityAbstract

Poslovni izid, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Poslovni izid, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja,
vključno s popravljalnimi učinki

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]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Poslovni izid, ki ga je mogoče
pripisati lastnikom
obvladujočega podjetja

Poslovni izid iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja, ki razkritje: MRS 1, 81.B(a)(ii)
ga je mogoče pripisati lastnikom obvladujočega podjetja. člen
[glej: Poslovni izid]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Poslovni izid pred obdavčitvijo

Poslovni izid pred odhodki za davek ali prihodki od primer: MRS 1, 103. člen,
primer: MRS 1, 102. člen,
davka. [glej: Poslovni izid]
razkritje: MSRP 5, 33.(b)(i)
člen, primer: MSRP 8, 28.(b)
člen, primer: MSRP 8, 23. člen

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe X duration,
rations
credit

Poslovni izid iz ohranjenega
poslovanja

Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja. [glej: Ohranjeno razkritje: MRS 1, 81.A(a) člen,
poslovanje [member]; Poslovni izid]
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(vi)
člen, razkritje: MSRP 8, 28.(b)
člen, razkritje: MSRP 8, 23.
člen

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe X duration,
rationsAttributableToNoncon credit
trollingInterests

Poslovni izid iz ohranjenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati neobvladujočim
deležem

Poslovni izid iz ohranjenega poslovanja, ki ga je mogoče primer: MSRP 5, primer 11,
pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Poslovni izid iz primer: MSRP 5, 33.(d) člen
ohranjenega poslovanja; Neobvladujoči deleži]
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ifrs-full
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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]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpe X duration,
credit
rationsAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEnti
tyIncludingDilutiveEffects

Poslovni izid iz ohranjenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja,
vključno s popravljalnimi učinki

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 ohranjenega
poslovanja]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perations

X duration,
credit

Poslovni izid iz ustavljenega
poslovanja

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja. [glej: Ustavljeno razkritje: MRS 1, 82.(ea) člen,
poslovanje [member]; Poslovni izid]
razkritje: MRS 1, 98.(e) člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(vii)
člen, razkritje: MSRP 5, 33.(a)
člen

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Poslovni izid iz ustavljenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati neobvladujočim
deležem

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja, ki ga je mogoče primer: MSRP 5, primer 11,
pripisati neobvladujočim deležem. [glej: Poslovni izid iz primer: MSRP 5, 33.(d) člen
ustavljenega poslovanja; Neobvladujoči deleži]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tity

X duration,
credit

Poslovni izid iz ustavljenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja, ki ga je mogoče razkritje: MRS 33, 70.(a) člen
pripisati navadnim lastnikom kapitala obvladujočega
podjetja. [glej: Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedO
perationsAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Poslovni izid iz ustavljenega
poslovanja, ki ga je mogoče
pripisati navadnim lastnikom
kapitala obvladujočega podjetja,
vključno s popravljalnimi učinki

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 ustavljenega
poslovanja]
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Poslovni izid iz poslovnih
aktivnosti

Poslovni izid iz poslovnih aktivnosti podjetja. [glej: primer: MRS 32, IE33. člen,
Poslovni izid]
splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTax

X duration,
credit

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, 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 odlože
nega 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;
Poslovni izid]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttributa
bleToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

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

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]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttributa
bleToOwnersOfParent

X duration,
credit

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
obvladujočega podjetja

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]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Poslovni izid prevzetega podjetja Poslovni izid prevzetega podjetja od datuma prevzema, razkritje: MSRP 3, B64.(q)(i)
od datuma prevzema
vključen v konsolidiranem izkazu vseobsegajočega člen
donosa. [glej: Poslovni izid]
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Poslovni izid združenega
podjetja, kot če bi združitev
nastala na začetku obdobja

Poslovni izid združenega podjetja, kot da bi bil datum razkritje: MSRP 3, B64.(q)(ii)
prevzema za vse poslovne združitve, ki so se zgodile člen
med letom, na začetku letnega poročevalskega obdobja.
[glej: Poslovne združitve [member]; Poslovni izid]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForFinancialAsset2011

X duration,
credit

Poslovni izid, pripoznan pri
izmenjavi storitev gradnje za
finančno sredstvo

Poslovni izid, pripoznan pri izmenjavi storitev gradnje za razkritje: MSRP 29, 6.A člen
finančno sredstvo v dogovorih o koncesiji storitev. [glej:
Dogovori o koncesiji storitev [member]; Poslovni izid]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForIntangibleAsset2011

X duration,
credit

Poslovni izid, pripoznan pri
izmenjavi storitev gradnje za
neopredmeteno sredstvo

Poslovni izid, pripoznan pri izmenjavi storitev gradnje za razkritje: MSRP 29, 6.A člen
neopredmeteno sredstvo v dogovorih o koncesiji storitev.
[glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]; Poslovni
izid]

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfIn
vestmentsAndChangesInVa
lueOfInvestments

X duration,
credit

Poslovni izid iz odtujitev naložb Poslovni izid iz odtujitev naložb in sprememb vrednosti razkritje: MRS 26, 35.(b)(ix)
in sprememb vrednosti naložb
naložb. [glej: Poslovni izid]
člen

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Sredstva iz naslova programskih Vrednost sredstev, povezanih s programskimi vsebinami. splošna praksa: MRS 1, 55.
vsebin
[glej: Sredstva]
člen

ifrs-full

PropertyAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Nepremičnine, znesek, ki
prispeva k pošteni vrednosti
sredstev programa

Znesek, ki ga k pošteni vrednosti sredstev programa z primer: MRS 19, 142.(d) člen
določenimi zaslužki prispevajo nepremičnine. [glej: Sred
stva programa, po pošteni vrednosti; Programi z določe
nimi zaslužki [member]]

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementExpense

X duration,
debit

Stroški razvoja nepremičnin in
vodenja projektov

Znesek stroškov, ki izhaja iz razvoja nepremičnin in splošna praksa: MRS 1, 85.
vodenja projektov.
člen
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Prihodki od razvoja nepremičnin Znesek prihodkov, ki izhaja iz razvoja nepremičnin in splošna praksa: MRS 1, 85.
in vodenja projektov
vodenja projektov.
člen

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOr
dinaryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Nepremičnine, namenjene
prodaji v rednem poslovanju

Vrednost nepremičnin, namenjenih prodaji v rednem splošna praksa: MRS 1, 55.
poslovanju podjetja. Nepremičnina je zemljišče ali zgradba člen
(ali del zgradbe) ali oboje.

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
debit

Odhodki za upravljanje
nepremičnin

Znesek odhodkov, povezanih z upravljanjem nepremi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
čnin. Nepremičnina je zemljišče ali zgradba (ali del člen
zgradbe) ali oboje.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva

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 obdob
ju.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusAxis

axis

Opredmetena osnovna sredstva
po stanju poslovnega najema
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 16, 95. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ByOperatingLeaseStatusMem
ber

member

Opredmetena osnovna sredstva
po stanju poslovnega najema
[member]

Ta pripadnik pomeni vsa opredmetena osnovna sredstva, razkritje: MSRP 16, 95. člen
če so razčlenjena po stanju poslovnega najema in po
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]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountAtCostOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
prevrednotena sredstva, po
nabavni vrednosti

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]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountOfAssetsReti
redFromActiveUse

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
sredstva, ki so bila izločena iz
uporabe in niso razvrščena med
sredstva za prodajo

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila izlo primer: MRS 16, 79.(c) člen
čena iz uporabe in niso razvrščena med sredstva za
prodajo v skladu z MSRP 5. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

Opredmetena osnovna sredstva
[abstract]

18.12.2020

X duration,
credit

Uradni list Evropske unije

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementIncome

SL

ifrs-full

L 429/616

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountOfRevalue
dAssets

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
prevrednotena sredstva

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so izkazana razkritje: MRS 16, 77. člen
po prevrednoteni vrednosti. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tExpendituresRecognisedFor
Constructions

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
odhodki, pripoznani med
njihovo izgradnjo

Znesek odhodkov, pripoznanih v knjigovodski vrednosti razkritje: MRS 16, 74.(b) člen
opredmetenega osnovnega sredstva med njegovo izgrad
njo. [glej: Knjigovodska vrednost [member]; Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
FairValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
poštena vrednost, uporabljena
kot predpostavljena vrednost

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, za katera je bila razkritje: MSRP 1, 30. člen
v začetnem izkazu finančnega položaja v skladu z MSRP
poštena vrednost uporabljena kot predpostavljena vred
nost. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFullyDe
preciated

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
bruto knjigovodska vrednost v
celoti amortiziranih sredstev, ki
se še uporabljajo

Bruto knjigovodska vrednost v celoti amortiziranih opred primer: MRS 16, 79.(b) člen
metenih osnovnih sredstev, ki se še uporabljajo. [glej:
Bruto knjigovodska vrednost [member]; Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

member

Opredmetena osnovna sredstva
[member]

Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva. razkritje: MRS 16, 73. člen,
Pomeni tudi standardno vrednost za os ‚Razredi opred primer: MRS 36, 127. člen,
metenih osnovnih sredstev‘, če se ne uporablja noben primer: MSRP 16, 53. člen
drug pripadnik. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
NotSubjectToOperatingLease
sMember

member

Opredmetena osnovna sredstva,
ki niso predmet poslovnih
najemov [member]

Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva, ki razkritje: MSRP 16, 95. člen
niso predmet poslovnih najemov Poslovni najem je
najem, pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna
tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki
je predmet najema. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
zastavljena kot poroštvo

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, zastavljenih kot razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
poroštvo za obveznosti. [glej: Opredmetena osnovna sred
stva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za opredmetena primer: MSRP 3, B64.(i) člen,
osnovna sredstva, pridobljena v poslovni združitvi. [glej: primer: MSRP 3, IE72. člen
Opredmetena osnovna sredstva; poslovne združitve
[member]]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRestrictionsOnTitle

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
pravne omejitve

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki so predmet razkritje: MRS 16, 74.(a) člen
pravnih omejitev. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
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Predpona

Opredmetena osnovna sredstva,
prevrednotenje [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationSurplus

X instant,
credit

Opredmetena osnovna sredstva,
presežek iz prevrednotenja

Znesek presežka iz prevrednotenja, povezan z opredmete razkritje: MRS 16, 77.(f) člen
nimi osnovnimi sredstvi. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva; Presežek iz prevrednotenja]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
SubjectToOperatingLease
sMember

member

Opredmetena osnovna sredstva,
ki so predmet poslovnih
najemov [member]

Ta pripadnik pomeni opredmetena osnovna sredstva, ki razkritje: MSRP 16, 95. člen
so predmet poslovnih najemov. Poslovni najem je najem,
pri katerem se ne prenesejo vsa pomembna tveganja in
koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet
najema. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

X instant,
debit

Opredmetena osnovna sredstva,
začasno neizrabljena

Knjigovodska vrednost začasno neizrabljenih opred primer: MRS 16, 79.(a) člen
metenih osnovnih sredstev. [glej: Opredmetena osnovna
sredstva]

ifrs-full

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Odhodki za vzdrževanje
nepremičnin

Znesek odhodkov, ki izvirajo iz stroškov v zvezi z vzdrže splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vanjem nepremičnin.
člen

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Prihodki iz vzdrževanja
nepremičnin

Znesek prihodkov, ki izvirajo iz stroškov v zvezi z splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vzdrževanjem nepremičnin.
člen

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
Expense

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) iz
vzdrževanja nepremičnin

Znesek prihodkov ali odhodkov, ki izvirajo iz stroškov v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi z vzdrževanjem nepremičnin. [glej: Odhodki za člen
vzdrževanje nepremičnin; Prihodki iz vzdrževanja nepre
mičnin]

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
ExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Odhodki za nepremičninski
davek

Znesek odhodkov za davek na nepremičnine. Nepremi splošna praksa: MRS 1, 85.
čnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) ali oboje. člen

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInAssociate

X.XX dura
tion

Sorazmerni del lastniškega
deleža v pridruženem podjetju

Sorazmerni del lastniškega deleža v pridruženem podjetju, razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
ki ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Pridružena člen, razkritje: MRS 27,
podjetja [member]]
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iv) člen

Uradni list Evropske unije
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Sorazmerni del lastniškega
deleža v skupni dejavnosti

Sorazmerni del lastniškega deleža v skupni dejavnosti, ki razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv)
ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Skupne dejavnosti člen
[member]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInJointVenture

X.XX dura
tion

Sorazmerni del lastniškega
deleža v skupnem podvigu

Sorazmerni del lastniškega deleža v skupnem podvigu, ki razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Skupni podvigi člen, razkritje: MRS 27,
[member]]
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iv) člen

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stInSubsidiary

X.XX dura
tion

Sorazmerni del lastniškega
deleža v odvisnem podjetju

Sorazmerni del lastniškega deleža v odvisnem podjetju, ki razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
ga je mogoče pripisati podjetju. [glej: Odvisna podjetja člen, razkritje: MRS 27,
[member]]
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 19.B(c) člen

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIntere
stsHeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX dura
tion

Sorazmerni del lastniških
deležev v lasti neobvladujočih
deležev

Sorazmerni del lastniških deležev v odvisnem podjetju v razkritje: MSRP 12, 12.(c) člen
lasti neobvladujočih deležev. [glej: Odvisna podjetja
[member]; Neobvladujoči deleži]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel
dInAssociate

X.XX dura
tion

Sorazmerni del glasovalnih
pravic v pridruženem podjetju

Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
pridruženem podjetju. [glej: Pridružena podjetja [mem člen, razkritje: MRS 27,
ber]]
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iv) člen

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel
dInSubsidiary

X.XX dura
tion

Sorazmerni del glasovalnih
pravic v odvisnem podjetju

Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
odvisnem podjetju. [glej: Odvisna podjetja [member]]
člen, razkritje: MRS 27,
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 19.B(c) člen
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X.XX dura
tion

Sorazmerni del glasovalnih
pravic neobvladujočih deležev

Sorazmerni del glasovalnih pravic v odvisnem podjetju, ki razkritje: MSRP 12, 12.(d) člen
jih imajo neobvladujoči deleži. [glej: Odvisna podjetja
[member]; Neobvladujoči deleži]

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointOperation

X.XX dura
tion

Sorazmerni del glasovalnih
pravic v skupni dejavnosti

Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MSRP 12, 21.(a)(iv)
skupni dejavnosti. [glej: Skupne dejavnosti [member]]
člen

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHel
dInJointVenture

X.XX dura
tion

Sorazmerni del glasovalnih
pravic v skupnem podvigu

Sorazmerni del glasovalnih pravic, ki jih ima podjetje v razkritje: MRS 27, 17.(b)(iii)
skupnem podvigu. [glej: Skupni podvigi [member]]
člen, razkritje: MRS 27,
16.(b)(iii) člen, razkritje: MSRP
12, 21.(a)(iv) člen

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Rezervacije za kreditne zaveze
[member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za kreditne zaveze, ki jo splošna praksa: MRS 37, 84.
je dalo podjetje. [glej: Druge rezervacije [member]]
člen

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Rezervacije za stroške
razgradnje, obnove in
ponovnega oživljanja

Znesek rezervacij za stroške, povezane z razgradnjo, primer: MRS 37 D, primeri:
obnovo in ponovnim oživljanjem. [glej: Druge rezervacije] Razkritja, primer: MRS 37, 87.
člen

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionCostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

member

Rezervacije za stroške
razgradnje, obnove in
ponovnega oživljanja [member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije, povezane s stroški primer: MRS 37 D, primeri:
razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja. [glej: Druge Razkritja, primer: MRS 37, 87.
rezervacije [member]]
člen

ifrs-full

ProvisionForTaxesOtherTha
nIncomeTaxMember

member

Rezervacije za davke razen za
davek iz dobička [member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za davke razen za davek splošna praksa: MRS 37, 84.
iz dobička. Davek iz dobička vključuje vse davke v državi člen
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 poro
čajočemu podjetju. [glej: Druge rezervacije [member]]
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Dajanje jamstev ali zavarovanja s Vrednost jamstev ali zavarovanja s premoženjem, ki jih da primer: MRS 24, 21.(h) člen
premoženjem s strani podjetja,
podjetje v transakcijah s povezanimi strankami. [glej:
transakcije s povezanimi
Jamstva [member]; Povezane stranke [member]]
strankami

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Dajanje jamstev ali zavarovanja s Vrednost jamstev ali zavarovanja s premoženjem, ki jih primer: MRS 24, 21.(h) člen
premoženjem podjetju,
dobi podjetje v transakcijah s povezanimi strankami. [glej:
transakcije s povezanimi
Jamstva [member]; Povezane stranke [member]]
strankami

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Rezervacije

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabili
tyAdequacyTests

X instant,
credit

ifrs-full

ProvisionsForDoubtfulDebt
sRelatedToOutstandingBalan
cesOfRelatedPartyTransaction

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

ifrs-full

ifrs-full

Znesek obveznosti z negotovim časom ali zneskom.

razkritje: MRS 1, 54.(l) člen

Rezervacije, ki izhajajo iz
preizkusov ustreznosti
obveznosti

Znesek rezervacij na podlagi ocene, ali je treba povečati
knjigovodsko vrednost zavarovalne obveznosti (ali zmanj
šati knjigovodsko vrednost povezanih odloženih stroškov
pridobivanja ali povezanih neopredmetenih sredstev), na
podlagi pregleda prihodnjih denarnih tokov. [glej: Knjigo
vodska vrednost [member]; Rezervacije]

primer: MSRP 4, IG22.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
credit

Rezervacije za dvomljive
dolgove, povezane z
neporavnanimi zneski transakcij
s povezanimi strankami

Znesek rezervacij za dvomljive dolgove, povezanih z razkritje: MRS 24, 18.(c) člen
neporavnanimi zneski v transakcijah s povezanimi stran
kami. [glej: Rezervacije]

X instant,
credit

Rezervacije za zaslužke
zaposlencev

Znesek rezervacij za zaslužke zaposlencev. [glej: Odhodki razkritje: MRS 1, 78.(d) člen
za zaslužke zaposlencev; Rezervacije]

ProvisionsForFutureNonpartici X instant,
patingBenefits
credit

Rezervacije za prihodnje
zaslužke brez udeležbe v
dobičku

Znesek rezervacij za prihodnje zaslužke brez udeležbe v primer: MSRP 4, IG22.(e)
dobičku. [glej: Rezervacije]
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ProvisionUsedOtherProvisions

Uporabljene rezervacije, druge
rezervacije

Znesek (ki je nastal in obremenjuje rezervacije), upora razkritje: MRS 37, 84.(c) člen
bljen za druge rezervacije. [glej: Druge rezervacije]

Rezervacije [abstract]

X duration,
debit
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Kupljene nakupne opcije
[member]

Ta pripadnik pomeni kupljene pogodbe o izpeljanih primer: MSRP 7, IG40.B člen,
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]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Nakup finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo

Denarni odtok za nakup finančnih sredstev, razpoložljivih splošna praksa: MRS 7, 16.
za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za člen – datum prenehanja
prodajo]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Nakup bioloških sredstev

Denarni odtok za nakup bioloških sredstev. [glej: Biološka splošna praksa: MRS 7, 16.
sredstva]
člen

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndE
valuationAssets

X duration,
credit

Nakup sredstev za raziskovanje
in vrednotenje

Denarni odtok za nakup sredstev za raziskovanje in vred splošna praksa: MRS 7, 16.
notenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in vrednotenje člen
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Nakup finančnih instrumentov,
razvrščen kot dejavnosti
naložbenja

Denarni odtok za nakup finančnih instrumentov. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16.
člen
Finančni instrumenti, razred [member]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsC
lassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Nakup neopredmetenih sredstev, Denarni odtok za nakup neopredmetenih sredstev, primer: MRS 7, 16.(a) člen
razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Neopredmetena
razvrščen kot dejavnosti
naložbenja
sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssocia
tes

X duration,
credit

Nakup deležev v pridruženih
podjetjih

Denarni odtok za nakup deležev v pridruženih podjetjih. splošna praksa: MRS 7, 16.
[glej: Pridružena podjetja [member]]
člen

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
credit

Nakup deležev v naložbah,
obračunanih po kapitalski
metodi

Denarni odtok za nakup deležev v naložbah, obračunanih splošna praksa: MRS 7, 16.
po kapitalski metodi. [glej: Naložbe, obračunane po kapi člen
talski metodi]

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Nakup naložbenih nepremičnin

Denarni odtok za nakup naložbenih nepremičnin. [glej: splošna praksa: MRS 7, 16.
člen
Naložbene nepremičnine]
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ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Nakup rudarskih sredstev

Denarni odtok za nakup rudarskih sredstev. [glej: Sredstva splošna praksa: MRS 7, 16.
za rudarjenje]
člen

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Nakup sredstev, povezanih z
nafto in zemeljskim plinom

Denarni odtok za nakup sredstev, povezanih z nafto in splošna praksa: MRS 7, 16.
zemeljskim plinom. [glej: Sredstva, povezana z nafto in člen
zemeljskim plinom]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs X duration,
setsClassifiedAsInvestingActivi credit
ties

Nakup drugih dolgoročnih
sredstev, razvrščen kot
dejavnosti naložbenja

Denarni odtok za nakup dolgoročnih sredstev, ki jih primer: MRS 7, 16.(a) člen
podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu ali pojasnilu,
razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Sredstva]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Nakup opredmetenih osnovnih
sredstev, razvrščen kot
dejavnosti naložbenja

Denarni odtok za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, primer: MRS 7, 16.(a) člen
razvrščen kot dejavnosti naložbenja. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillInvestment
PropertyAndOtherNoncurren
tAssets

X duration,
credit

Nakup opredmetenih osnovnih
sredstev, neopredmetenih
sredstev razen dobrega imena,
naložbenih nepremičnin in
drugih nekratkoročnih sredstev

Denarni odtok za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, splošna praksa: MRS 7, 16.
neopredmetenih sredstev razen dobrega imena, nalož člen
benih nepremičnin in drugih nekratkoročnih sredstev.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
Naložbene nepremičnine; Druga nekratkoročna sredstva;
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Nakup trezorskih delnic

Zmanjšanje lastniškega kapitala zaradi nakupa trezorskih splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen
delnic. [glej: Trezorske delnice]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Nakupi, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Povečanje merjenja poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
nakupa teh sredstev. [glej: Po pošteni vrednosti [member]] člen

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Nakupi, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Povečanje merjenja poštene vrednosti lastnih kapitalskih razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
instrumentov podjetja zaradi nakupa teh kapitalskih člen
instrumentov. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Lastni
kapitalski instrumenti podjetja [member]]
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X duration,
credit

Nakupi, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Povečanje merjenja poštene vrednosti obveznosti zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
nakupa teh obveznosti. [glej: Po pošteni vrednosti [mem člen
ber]]

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedPar
tyTransactions

X duration,
debit

Nakupi blaga, transakcije s
povezanimi strankami

Vrednost blaga, ki ga je podjetje kupilo v transakcijah s primer: MRS 24, 21.(a) člen
povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTransac
tions

X duration,
debit

Nakupi nepremičnin in drugih
sredstev, transakcije s
povezanimi strankami

Vrednost nepremičnin in drugih sredstev, ki jih je podjetje primer: MRS 24, 21.(b) člen
kupilo v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Pove
zane stranke [member]]

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEsti
matedEffectOfPracticalExpe
dientsUsedWhenApplyingI
FRS15Retrospectively

text

Kvalitativna oceno ocenjenega
učinka praktičnih rešitev, ki se
uporabljajo pri uporabi MSRP
15 za nazaj

Kvalitativna ocena ocenjenega učinka praktičnih rešitev, ki razkritje: MSRP 15, C6.(b) člen
se uporabljajo pri uporabi MSRP 15 za nazaj.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfC
hangeInActivitiesThatPermitte
dInsurerToReassessWhetherIt
sActivitiesArePredominantly
ConnectedWithInsurance

text

Kvalitativni opis učinka
spremembe dejavnosti, ki je
zavarovatelju omogočila
ponovno presojo, ali so njegove
dejavnosti pretežno povezane z
zavarovanjem, na računovodske
izkaze

Kvalitativni opis učinka spremembe dejavnosti, ki je zava razkritje: MSRP 4, 39.C(c)(iii)
rovatelju omogočila ponovno presojo, ali so njegove člen – datum prenehanja
dejavnosti pretežno povezane z zavarovanjem, na računo veljavnosti 1.1.2021
vodske izkaze.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialStatementsOfC
hangeInActivitiesThatResulte
dInInsurerNoLongerQuali
fyingToApplyTemporaryE
xemptionFromIFRS9

text

Kvalitativni opis učinka
spremembe dejavnosti, ki je
povzročila, da zavarovatelj ne
izpolnjuje več pogojev za
uporabo začasne oprostitve
uporabe MSRP 9, na
računovodske izkaze

Kvalitativni opis učinka spremembe dejavnosti, ki je
povzročila, da zavarovatelj ne izpolnjuje več pogojev za
uporabo začasne oprostitve uporabe MSRP 9, na računo
vodske izkaze.

ifrs-full

QualitativeInformationAbout text
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

Kvalitativne informacije o
nadaljnji udeležbi v finančnih
sredstvih, za katera je bilo
pripoznanje odpravljeno

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]

Uradni list Evropske unije

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

SL

ifrs-full

L 429/624

Predpona

razkritje:
MSRP 4, 39.D(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

QualitativeInformationAbou
tEntitysObjectivesPoliciesAnd
ProcessesForManagingCapital

text

Kvalitativne informacije o ciljih
in usmeritvah podjetja ter
njegovih procesih pri upravljanju
kapitala

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
SensitivityAndInformationA
boutThoseTermsAndCondi
tionsOfInsuranceContractsT
hatHaveMaterialEffect

text

Kvalitativne informacije o
Kvalitativne informacije o občutljivosti na zavarovalno
občutljivosti in informacije o
tveganje in informacije o pogojih zavarovalnih pogodb,
pogojih zavarovalnih pogodb, ki ki imajo pomemben učinek na znesek, časovni okvir in
negotovost prihodnjih denarnih tokov zavarovalca. [glej:
imajo pomemben učinek
Vrste zavarovalnih pogodb [member]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Razpon [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 13, IE63. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami primer: MSRP 13, B6. člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 17, 120.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 2,
45.(d) člen, splošna praksa:
MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW
hichFairValueIsLikelyToLieFor
BiologicalAssetsAtCost

text

Razpon ocen, v katerem je zelo
verjetno, da je poštena vrednost
bioloških sredstev, po nabavni
vrednosti

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 amortizacijo
in akumulirane izgube zaradi oslabitve. [glej: Biološka
sredstva]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW
text
hichFairValueIsLikelyToLieFo
rInvestmentPropertyAtCostO
rInAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModel

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

Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 40, 78.(c) člen
vrednost naložbenih nepremičnin, če podjetje meri nalož
bene 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

Kvalitativne informacije o ciljih in usmeritvah podjetja ter razkritje: MRS 1, 135.(a) člen
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 kapi
tala. [glej: Kapitalske zahteve [member]]

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje:
MSRP 4, 39.A(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Uradni list Evropske unije
L 429/625

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Razpon ocen, v katerem je
verjetno, da je poštena vrednost
naložbenih nepremičnin, model
nabavne vrednosti

Razpon ocen, v katerem je zelo verjetno, da je poštena razkritje: MRS 40, 79.(e)(iii)
vrednost naložbenih nepremičnin, merjena z modelom člen
nabavne vrednosti. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

RangesMember

member

Razponi [member]

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 17, 120.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 2,
45.(d) člen, splošna praksa:
MSRP 7, 7. člen

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut axis
standingShareOptionsAxis

Razponi izpolnitvenih cen
neuveljavljenih delniških opcij
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut member
standingShareOptionsMember

Razponi izpolnitvenih cen
neuveljavljenih delniških opcij
[member]

Ta pripadnik pomeni skupne razpone izpolnitvenih cen razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
neuveljavljenih delniških opcij, ki imajo pomen za oceno
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 ‚Razponi izpolnit
venih cen neuveljavljenih delniških opcij‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik. [glej: Razponi [member]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

Kreditne izpostavljenosti z
bonitetno oceno

Znesek kreditne izpostavljenosti, za katero so boniteto primer: MSRP 7, IG24.(c)
določile zunanje bonitetne agencije. [glej: Kreditna izpo člen – datum prenehanja
stavljenost]
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant

18.12.2020

text

Uradni list Evropske unije

RangeOfEstimatesWithinW
hichFairValueIsLikelyToLieFo
rInvestmentPropertyCostModel

SL

ifrs-full

L 429/626

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X.XX instant

Stopnja donosa, ki odraža
časovno vrednost denarja, stanja
na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije

Stopnja donosa, ki odraža časovno vrednost denarja in se razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen
uporablja za stanja na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Cenovno regulirane dejavnosti
[member]

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
‚Vrste cenovno reguliranih dejavnosti‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

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.
opravljanju storitev. [glej: Zaloge]
člen

ifrs-full

RawMaterialsAndConsumable
sUsed

X duration,
debit

Porabljene surovine in potrošni
material

Vrednost surovin in potrošnega materiala, porabljenih v primer: MRS 1, 102. člen,
proizvajalnem procesu ali pri opravljanju storitev. [glej: razkritje: MRS 1, 99. člen
Kratkoročne surovine]

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Prejemki iz naslova pogodb,
sklenjenih za zastopanje ali
trgovanje

Denarni pritok iz naslova pogodb, sklenjenih za zasto primer: MRS 7, 14.(g) člen
panje ali trgovanje.

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAndC
laimsAnnuitiesAndOtherPoli
cyBenefits

X duration,
debit

Prejemki iz naslova premij, škod, Denarni pritok iz naslova premij, škod, rent in drugih primer:
rent in drugih upravičenj po
MRS 7, 14.(e) člen – datum
upravičenj po zavarovalnih policah.
zavarovalnih policah
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Prejemki iz najemov in
poznejših prodaj sredstev za
dajanje v najem drugim in
pozneje za prodajo

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFees
CommissionsAndOtherReve
nue

X duration,
debit

Prejemki od licenčnin, pristojbin, Denarni pritok od licenčnin, pristojbin, provizij in drugih primer: MRS 7, 14.(b) člen
provizij in drugih prihodkov
prihodkov. [glej: Drugi prihodki]

Uradni list Evropske unije

RateOfReturnUsedToReflectTi
meValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Denarni pritok iz najemov in poznejših prodaj, povezanih primer: MRS 7, 14. člen
s sredstvi, ki so bila najprej namenjena za dajanje v najem
drugim in pozneje za prodajo.

L 429/627

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Denarni pritok od prodaje blaga in opravljanja storitev. primer: MRS 7, 14.(a) člen

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRela
tedToInsuranceContracts

X instant,
credit

Terjatve in obveznosti v zvezi z Znesek terjatev in obveznosti v zvezi z zavarovalnimi
zavarovalnimi pogodbami
pogodbami (zneski, ki jih je treba v zvezi z zavarovalnimi
pogodbami plačati zastopnikom, posrednikom in imet
nikom polic oziroma prejeti od teh oseb).

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Terjatve do pridruženih podjetij

Znesek terjatev do pridruženih podjetij. [glej: Pridružena splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
podjetja [member]]
člen

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Terjatve do skupnih podvigov

Znesek terjatev do skupnih podvigov. [glej: Skupni splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
podvigi [member]]
člen

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Terjatve iz naslova pogodb s
kupci

Vrednost brezpogojne pravice podjetja do nadomestila v razkritje: MSRP 15, 105. člen,
zameno za blago ali storitve, ki jih je podjetje preneslo na razkritje: MSRP 15, 116.(a)
kupca. Pravica do nadomestila je brezpogojna, če mora za člen
to, da to nadomestilo zapade v plačilo, samo miniti čas.

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfPro
perties

X instant,
debit

Terjatve iz naslova najemnin za
nepremičnine

Znesek terjatev iz naslova najemnin za nepremičnine. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
Nepremičnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) člen
ali oboje.

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfProper
ties

X instant,
debit

Terjatve iz naslova prodaje
nepremičnin

Znesek terjatev iz naslova prodaje nepremičnin. Nepremi splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
čnina je zemljišče ali zgradba (ali del zgradbe) ali oboje. člen

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherT
hanIncomeTax

X instant,
debit

Terjatve iz naslova davkov razen Znesek terjatev iz naslova davkov razen davka iz dobička. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
davka iz dobička
Davek iz dobička vključuje vse davke v državi in tujini, ki člen
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.

primer: MSRP 4, IG22.(g)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

Terjatve iz naslova pogodb s
kupci [abstract]

18.12.2020

Prejemki od prodaje blaga in
opravljanja storitev

Uradni list Evropske unije

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn X duration,
dRenderingOfServices
debit

SL

ifrs-full

L 429/628

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Recepti, formule, modeli, vzorci
in prototipi

Vrednost neopredmetenih sredstev, ki predstavlja recepte, primer: MRS 38, 119.(f) člen
formule, modele, vzorce in prototipe. [glej: Neopred
metena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesi
gnsAndPrototypesMember

member

Recepti, formule, modeli, vzorci
in prototipi [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki primer: MRS 38, 119.(f) člen
predstavlja recepte, formule, modele, vzorce in prototipe.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayAp
proachBeforeTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
za uporabo izravnalnega
uporabo izravnalnega pristopa, pred obdavčitvijo. Prilago
pristopa, pred obdavčitvijo
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: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 4, 35.D(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nApplicationOfOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za uporabo izravnalnega
pristopa, čisti znesek po odštetju
davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
uporabo izravnalnega pristopa, čisti znesek po odštetju
davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, preraz
vrščeni 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:
MSRP 4, 35.D(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nAvailableforsaleFinancialAs
setsBeforeTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva,
razpoložljiva za prodajo, pred
obdavčitvijo

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 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(ii) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nAvailableforsaleFinancialAs
setsNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva,
razpoložljivih za prodajo, čisti
znesek po odštetju davka

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]

razkritje: MRS 1, 92.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 20.(a)(ii) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/629

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

RecipesFormulaeModelsDesi
gnsAndPrototypes

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov
pred tveganjem, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z
varovanjem denarnih tokov pred tveganjem, pred obdav
čitvijo. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, preraz
vrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v
tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu. [glej: Varovanja denarnih tokov
pred tveganjem [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnCashFlowHedgesForW
debit
hichHedgedFutureCashFlowsA
reNoLongerExpectedToOccur
NetOfTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov
pred tveganjem, s katerimi se
varujejo prihodnji denarni
tokovi, za katere se več ne
pričakuje, da bo do njih prišlo,
čisti znesek po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev ob varovanju razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv)
denarnih tokov pred tveganjem, s katerim se varujejo člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
prihodnji denarni tokovi, za katere se več ne pričakuje, člen
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedItemAffectedProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov
pred tveganjem, pri katerih je
pred tveganjem varovana
postavka vplivala na poslovni
izid, čisti znesek po odštetju
davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev za varovanja razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv)
denarnih tokov pred tveganjem, pri katerih je pred tvega člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
njem varovana postavka vplivala na poslovni izid, čisti člen
znesek po odštetju davka. [glej: Prilagoditve zaradi preraz
vrstitev za varovanja denarnih tokov pred tveganjem, čisti
znesek po odštetju davka]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForWhic
hReserveOfCashFlowHedges
WillNotBeRecoveredInOneOr
MoreFuturePeriodsNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov, pri
katerih rezerva iz varovanja
denarnih tokov pred tveganjem
ne bo povrnjena v enem ali več
prihodnjih obdobjih, čisti znesek
po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev za varovanja razkritje: MSRP 7, 24.E(a) člen
denarnih tokov, pri katerih rezerva iz varovanja 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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja denarnih tokov
pred tveganjem, čisti znesek po
odštetju davka

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: Varovanja denarnih
tokov pred tveganjem [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

razkritje: MRS 1, 92. člen,
razkritje: MSRP 7, 23.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

razkritje: MRS 1, 92. člen,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv)
člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
člen, razkritje: MSRP 7, 23.(d)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesBeforeTax

SL

ifrs-full

L 429/630

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsNetOf
Tax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov, čisti
znesek po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnChangeInValueOfForwar
debit
dElementsOfForwardContracts
BeforeTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembo vrednosti
terminskih elementov
terminskih pogodb, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnChangeInValueOfForwar
debit
dElementsOfForwardContracts
NetOfTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembo vrednosti
terminskih elementov
terminskih pogodb, čisti znesek
po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih
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 prejšnjih
obdobjih pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu.
[glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsBeforeTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembo časovne
vrednosti opcij, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo časovne vrednosti opcij, 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: Drugi vseobsegajoči donos]

X duration,
debit

L 429/631

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembo vrednosti v
bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov, pred
obdavčitvijo

Uradni list Evropske unije

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnChangeInValueOfForei
debit
gnCurrencyBasisSpreadsBefore
Tax

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za spremembi časovne vrednosti
opcij, čisti znesek po odštetju
davka

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nExchangeDifferencesOnTran
slationBeforeTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen,
za tečajne razlike pri prevedbi,
tečajnimi razlikami, če se prevedejo računovodski izkazi razkritje: MRS 21, 48. člen
pred obdavčitvijo
poslovnih enot v tujini, 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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nExchangeDifferencesOnTran
slationNetOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen,
tečajnimi razlikami, če se prevedejo računovodski izkazi razkritje: MRS 21, 48. člen
za tečajne razlike pri prevedbi,
poslovnih enot v tujini, čisti znesek po odštetju davka
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnFinanceIncomeExpenses
debit
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLossBe
foreTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
finančnih prihodkov (odhodkov)
iz sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključenih iz
poslovnega izida, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
spremembo časovne vrednosti opcij, 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 vseobsega
joči donos]

razkritje: MRS 1, 92.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, B135.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021,
razkritje: MSRP 17, 82. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi prihodki (odhodki) iz sklenjenih pozavaro
valnih pogodb, 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: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Skle
njene pozavarovalne pogodbe [member]]

Uradni list Evropske unije

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsNetOfTax

SL

ifrs-full

L 429/632

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 1, 92.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, B135.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021,
razkritje: MSRP 17, 82. člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
finančnih prihodkov (odhodkov)
iz sklenjenih pozavarovalnih
pogodb, izključenih iz
poslovnega izida, čisti znesek po
odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi prihodki (odhodki) iz sklenjenih pozavaro
valnih 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: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja;
Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeBefore
Tax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen,
finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti prek razkritje: MSRP 7, 20.(a)(viii)
drugega vseobsegajočega donosa, pred obdavčitvijo. Prila člen
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: Finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa;
Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeNetOf
Tax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva, merjena po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, čisti
znesek po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MRS 1, 92. člen
finančnimi sredstvi, merjenimi po pošteni vrednosti prek
drugega vseobsegajočega donosa, čisti znesek po odštetju
davka. Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski, preraz
vrščeni v poslovni izid v tekočem obdobju, ki so bili v
tekočem ali v prejšnjih obdobjih pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu. [glej: Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsThatHave
BeenDedesignatedFromOver
layApproachBeforeTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva, za katera je
bila odpravljena določitev, da se
zanje uporablja izravnalni
pristop, pred obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezan s finan razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(iii)
čnimi sredstvi, za katera je bila v poročevalskem obdobju člen – začetek veljavnosti ob
odpravljena določitev, da se zanje uporablja izravnalni prvi uporabi MSRP 9
pristop, 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]

L 429/633

ReclassificationAdjustment
sOnFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss
NetOfTax

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za finančna sredstva, za katera je
bila odpravljena določitev, da se
zanje uporablja izravnalni
pristop, čisti znesek po odštetju
davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezan s finan razkritje: MSRP 4, 39.L(f)(iii)
čnimi sredstvi, za katera je bila v poročevalskem obdobju člen – začetek veljavnosti ob
odpravljena določitev, da se zanje uporablja izravnalni prvi uporabi MSRP 9
pristop, 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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnHedgesOfNetInvestment
sInForeignOperationsBefore
Tax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja čistih finančnih
naložb v poslovne enote v tujini,
pred obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih z razkritje: MRS 1, 92. člen,
varovanji čistih finančnih naložb v poslovne enote v razkritje: MRS 39, 102. člen,
tujini, pred obdavčitvijo Prilagoditve zaradi prerazvrstitev razkritje: MSRP 9, 6.5.14. člen
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
X duration,
sOnHedgesOfNetInvestment
debit
sInForeignOperationsNetOfTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za varovanja čistih finančnih
naložb v poslovne enote v tujini,
čisti znesek po odštetju davka

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]

razkritje: MRS 1, 92. člen,
razkritje: MRS 39, 102. člen,
razkritje: MSRP 9, 6.5.14. člen,
razkritje: MSRP 7, 24.C(b)(iv)
člen, razkritje: MSRP 7, 24.E(a)
člen

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO
nInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossBeforeTax

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
finančnih prihodkov (odhodkov)
iz zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
pred obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi prihodki (odhodki) iz zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb, 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: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja;
Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

razkritje: MRS 1, 92.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, B135.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021

X duration,
debit

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsThatHave
BeenDedesignatedFromOver
layApproachNetOfTax

SL

ifrs-full

L 429/634
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Pojasnilo oznake

Sklic

razkritje: MRS 1, 92.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
91.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, B135.(a) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
finančnih prihodkov (odhodkov)
iz zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
čisti znesek po odštetju davka

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s
finančnimi prihodki (odhodki) iz zavarovanja iz izdanih
zavarovalnih pogodb, 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: Finančni prihodki (odhodki) iz zava
rovanja; Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesBe
foreTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, pred
obdavčitvijo

Znesek prilagoditev zaradi prerazvrstitev, povezanih s razkritje: MSRP 14, 22.(b) člen
čistim gibanjem stanj na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, 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: Stanja na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije [member]; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesNe
tOfTax

X duration,
debit

Prilagoditve zaradi prerazvrstitev
za čisto gibanje stanj na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, čisti znesek
po odštetju davka

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. 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: Stanja na kontih odloženih zneskov
zaradi zakonske regulacije [member]; Drugi vseobsegajoči
donos]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Prerazvrstitev med finančna
sredstva, razpoložljiva za
prodajo

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih v kategorijo razkritje:
razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpo MSRP 7, 12. člen – datum
ložljiva za prodajo]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoFinancia
X duration,
lAssetsAtFairValueThroughPro debit
fitOrLoss

Prerazvrstitev med finančna
sredstva po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih v kategorijo po razkritje:
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna MSRP 7, 12. člen – datum
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtoma
turityInvestments

Prerazvrstitev med finančne
naložbe v posesti do zapadlosti

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih v kategorijo razkritje:
finančnih naložb v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne MSRP 7, 12. člen – datum
naložbe v posesti do zapadlosti; Finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X duration,
debit

L 429/635

ReclassificationAdjustmentsO
nInsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossNetOfTax

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

SL

Označba

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prerazvrstitev med posojila in
terjatve

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih v kategorijo razkritje:
posojil in terjatev. [glej: Posojila in terjatve; Finančna sred MSRP 7, 12. člen – datum
stva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmorti
sedCostIntoMeasuredAtFairVa
lue

X duration

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po
odplačni vrednosti, med tista, ki
se merijo po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po odplačni vrednosti, v kategorijo
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida. [glej: Po pošteni vrednosti [member]; Finančna sred
stva]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmorti
sedCostIntoMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po
odplačni vrednosti, med tista, ki
se merijo po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po odplačni vrednosti, v kategorijo
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueIntoMeasuredAtAmortised
Cost

X duration

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
med tista, ki se merijo po
odplačni vrednosti

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, v kategorijo tistih, ki se merijo po odplačni vredno
sti. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtA
mortisedCost

X duration

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, med
tista, ki se merijo po odplačni
vrednosti

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, v kategorijo tistih, ki se merijo
po odplačni vrednosti. [glej: Finančna sredstva]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X duration

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, med
tista, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa, v kategorijo tistih, ki se merijo
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej:
Finančna sredstva]

18.12.2020

X duration,
debit

Uradni list Evropske unije

ReclassificationIntoLoansAn
dReceivables

SL

ifrs-full

L 429/636

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prerazvrstitev finančnih sredstev
iz tistih, ki se merijo po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida,
med tista, ki se merijo po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.B(c) člen
tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega
izida, v kategorijo tistih, ki se merijo po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna
sredstva]

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Prerazvrstitev iz finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje: MSRP 7, 12.A(a)
razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, razpo člen – datum prenehanja
ložljiva za prodajo]
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 12. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinancia X duration,
lAssetsAtFairValueThroughPro credit
fitOrLoss

Prerazvrstitev iz finančnih
sredstev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije po razkritje: MSRP 7, 12.A(a)
pošteni vrednosti prek poslovnega izida. [glej: Finančna člen – datum prenehanja
sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida]
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 12. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldto
maturityInvestments

Prerazvrstitev iz finančnih
naložb v posesti do zapadlosti

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje:
finančnih naložb v posesti do zapadlosti. [glej: Finančne MSRP 7, 12. člen – datum
naložbe v posesti do zapadlosti; Finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAn X duration,
credit
dReceivables

Prerazvrstitev iz posojil in
terjatev

Znesek finančnih sredstev, prerazvrščenih iz kategorije razkritje:
posojil in terjatev. [glej: Posojila in terjatve; Finančna sred MSRP 7, 12. člen – datum
stva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Prerazvrščene postavke [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1, 41. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Prerazvrščene postavke
[member]

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.

X duration,
credit

L 429/637

X duration

Uradni list Evropske unije

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossInto
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

RecognisedAssetsDefinedBene
fitPlan

ifrs-full

X instant,
debit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

RecognisedAssetsRepresenting X instant,
ContinuingInvolvementInDere debit
cognisedFinancialAssets

Pripoznana sredstva, ki
predstavljajo nadaljnjo udeležbo
v finančnih sredstvih, za katera
je bilo pripoznanje odpravljeno

Znesek sredstev, pripoznanih v izkazu finančnega polo razkritje: MSRP 7, 42.E(a) člen
žaja, ki predstavljajo nadaljnjo udeležbo podjetja v finan
čnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno.

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefined
BenefitPlan

X instant,
credit

Čista obveznost za določene
zaslužke

Znesek primanjkljaja v programu z določenimi zaslužki. splošna praksa: MRS 1, 55.
[glej: Programi z določenimi zaslužki [member]]
člen

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Pripoznane obveznosti, ki
predstavljajo nadaljnjo udeležbo
v finančnih sredstvih, za katera
je bilo pripoznanje odpravljeno

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.

ifrs-full

ReconciliationOfAccounting
ProfitMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

Uskladitev računovodskega
dobička, pomnoženega z
veljavnimi davčnimi stopnjami
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregateDif
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAb
stract

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

18.12.2020

Znesek presežka v programu z določenimi zaslužki, prila splošna praksa: MRS 1, 55.
gojen za učinke omejitve čistega sredstva določenega člen
zaslužka na zgornjo mejo sredstva. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]]

Uradni list Evropske unije

Čisto sredstvo določenega
zaslužka

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/638

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssetsAbstract

Uskladitev sprememb konta
popravkov vrednosti za kreditne
izgube finančnih sredstev
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Uskladitev sprememb bioloških
sredstev [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombinationAb
stract

Uskladitev sprememb pogojnih
obveznosti, pripoznanih v
poslovni združitvi [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContractsAb
stract

Uskladitev sprememb odloženih
stroškov pridobivanja iz naslova
zavarovalnih pogodb [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Uskladitev sprememb obveznosti
(terjatve) za odloženi davek
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementAsset
sAbstract

Uskladitev sprememb pri
merjenju poštene vrednosti,
sredstva [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstrumentsAb
stract

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

L 429/639

Uskladitev povprečne dejanske
davčne stopnje in uporabljene
davčne stopnje [abstract]

Uradni list Evropske unije

ReconciliationOfAverageEffec
tiveTaxRateAndApplicableTax
RateAbstract

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementLiabili
tiesAbstract

Uskladitev sprememb pri
merjenju poštene vrednosti,
obveznosti [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGo
odwillAbstract

Uskladitev sprememb dobrega
imena [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

Uskladitev sprememb
neopredmetenih sredstev in
dobrega imena [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Uskladitev sprememb
neopredmetenih sredstev razen
dobrega imena [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
vestmentPropertyAbstract

Uskladitev sprememb
naložbenih nepremičnin
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLia
bilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContract
sIssuedAbstract

Uskladitev sprememb obveznosti
iz naslova izdanih zavarovalnih
in pozavarovalnih pogodb
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefitsAb
stract

Uskladitev sprememb čistih
sredstev, ki so na voljo za
pokojnine [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOt
herProvisionsAbstract

Uskladitev sprememb drugih
rezervacij [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInPro
pertyPlantAndEquipmentAb
stract

Uskladitev sprememb
opredmetenih osnovnih sredstev
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ReinsuranceAssetsAbstract

Uskladitev sprememb
pozavarovalnih sredstev
[abstract]

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

L 429/640

Predpona

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

ifrs-full

ReconciliationOfNominalA
mountOfCreditDerivativeAb
stract

Uskladitev nominalnega zneska
kreditnega izpeljanega
finančnega instrumenta
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfS
haresOutstandingAbstract

Uskladitev števila izdanih
uveljavljajočih se delnic
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalance
sAbstract

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

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalancesAb
stract

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

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOf
GainsAndLossesOnFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValueT
hroughOtherComprehensiveIn
comeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplie
dAbstract

Uskladitev rezerve iz dobičkov
in izgub iz finančnih sredstev,
merjenih po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega
donosa, povezanih z
zavarovalnimi pogodbami, za
katere so se uporabili C18.(b),
C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen
MSRP 17 [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscoun
tedLeasePaymentsToNetInvest
mentInFinanceLeaseAbstract

Uskladitev nediskontiranih plačil
za poslovni najem s čistimi
naložbami v finančni najem
[abstract]

L 429/641

Uskladitev poštene vrednosti
kreditnega izpeljanega
finančnega instrumenta
[abstract]

Uradni list Evropske unije

ReconciliationOfFairValueOf
CreditDerivativeAbstract

Sklic

SL

ifrs-full

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X instant,
debit

Nadomestljiva vrednost sredstva
ali denar ustvarjajoče enote

Večja izmed naslednjih dveh vrednosti: poštene vrednosti razkritje: MRS 36, 130.(e) člen
sredstva ali denar ustvarjajoče enote, zmanjšane za stroške
odtujitve, ali njegove vrednosti pri uporabi. [glej: Denar
ustvarjajoče enote [member]]

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Večkratno merjenje poštene
vrednosti [member]

Ta pripadnik pomeni merjenje poštene vrednosti, ki ga ob razkritje: MSRP 13, 93.(a) člen
koncu poročevalskega obdobja v določenih okoliščinah v
izkazu finančnega položaja zahtevajo ali dovoljujejo drugi
MSRP. [glej: MSRP [member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Ponovno določena vrednost
[member]

Ta pripadnik pomeni vrednost, ki je bila med prehodom splošna praksa: MSRP 1, 29.
na MSRP ponovno določena.
člen

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetA
sAvailableforsale

X instant,
debit

Finančna sredstva, ponovno
določena kot razpoložljiva za
prodajo

Znesek finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na MSRP razkritje:
ponovno določena kot razpoložljiva za prodajo. [glej: MSRP 1, 29. člen – datum
MSRP [member]; Finančna sredstva]
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Finančno sredstvo, ki je bilo
ponovno določeno kot merjeno
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Znesek finančnih sredstev, ki so bila ob prehodu na MSRP razkritje: MSRP 1, 29. člen
ponovno določena kot merjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. [glej: Po pošteni vrednosti [member];
MSRP [member]; Finančna sredstva]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabili
X instant,
tyAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Finančna obveznost, ki je bila
ponovno določena kot merjena
po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

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]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Ponovno določeni [member]

Ta pripadnik pomeni finančne instrumente, ki so bili med razkritje: MSRP 1, 29. člen
prehodom na MSRP ponovno določeni. Predstavlja tudi
standardno vrednost za os ‚Ponovna določitev‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Ponovna določitev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 1, 29. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

Uradni list Evropske unije

RecoverableAmountOfAsse
tOrCashgeneratingUnit

SL

ifrs-full

L 429/642

Predpona

razkritje: MSRP 1, 29.A člen,
razkritje: MSRP 1, 29.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI
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in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Zmanjšanje izdanega kapitala

Zmanjšanje lastniškega kapitala zaradi zmanjšanja izda splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen
nega kapitala. [glej: Izdani kapital]

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Rezervacije za povračila

Znesek rezervacij za povračila, ki jih bo podjetje izplačalo primer: MRS 37, primer 4:
kupcem. [glej: Druge rezervacije]
politika povračil, primer:
MRS 37, 87. člen

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Rezervacije za povračila
[member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za povračila, ki jih bo primer: MRS 37, primer 4:
podjetje izplačalo kupcem. [glej: Druge rezervacije [mem politika povračil, primer:
ber]]
MRS 37, 87. člen

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAxis

axis

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 14, B22. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, razvrščena kot
skupine za odtujitev [member]

Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, B22. člen
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]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesMember

member

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije [member]

Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, B22. člen
zaradi zakonske regulacije. Stanje na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske regulacije je stanje katerega
koli odhodka (ali prihodka), ki v skladu z drugimi stan
dardi ne bi bilo pripoznano kot sredstvo ali obveznost,
vendar ustreza pogojem za odlog, ker ga je (ali se priča
kuje, 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.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Rezervacije za povračila
[abstract]

Uradni list Evropske unije
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in drugi
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Pojasnilo oznake
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Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 20.(b) člen,
zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]
razkritje: MSRP 14, 35. člen

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAbstract

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

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre X instant,
ditBalancesAndRelatedDefer
credit
redTaxLiability

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in povezana
obveznost za odloženi davek

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre
ditBalancesAndRelatedDefer
redTaxLiabilityAbstract

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in povezana
obveznost za odloženi davek
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCre X instant,
ditBalancesDirectlyRelatedTo
credit
DisposalGroup

Stanja v dobro na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, neposredno
povezana s skupino za odtujitev

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 25. člen
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 [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 20.(a) člen,
zakonske regulacije. [glej: Stanja na kontih odloženih razkritje: MSRP 14, 33.(a) člen,
zneskov zaradi zakonske regulacije [member]]
razkritje: MSRP 14, 35. člen

X instant,
debit

Znesek stanj v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 24. člen,
zakonske regulacije in povezana obveznost za odloženi razkritje: MSRP 14, B11.(a)
davek. [glej: Stanja v dobro na kontih odloženih zneskov člen
zaradi zakonske regulacije; Obveznost za odloženi davek,
povezana s stanji na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

18.12.2020

RegulatoryDeferralAccountCre X instant,
ditBalances
credit

ifrs-full

member

Uradni list Evropske unije

Ta pripadnik pomeni stanja na kontih odloženih zneskov razkritje: MSRP 14, B22. člen
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]]

RegulatoryDeferralAccountBa
lancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

SL

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, ki niso razvrščena kot
skupine za odtujitev [member]

ifrs-full

L 429/644

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

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

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDefer
redTaxAsset

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesAndRelatedDefer
redTaxAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDe
bitBalancesDirectlyRelatedTo
DisposalGroup

X instant,
debit

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije, neposredno
povezana s skupino za odtujitev

Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 25. člen
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 [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Zakonodajna okolja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 19, 138.(c) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMem
ber

member

Zakonodajna okolja [member]

Ta pripadnik pomeni vsa zakonodajna okolja. Predstavlja primer: MRS 19, 138.(c) člen
tudi standardno vrednost za os ‚Zakonodajna okolja‘, če se
ne uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

ReimbursementRightsAtFair
Value

X instant,
debit

Pravica do povračila, po pošteni Vrednost pravic podjetja do delnega ali celotnega povra razkritje: MRS 19, 140.(b) člen
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]]

X instant,
debit

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in povezana
terjatev za odloženi davek

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Znesek stanj v breme na kontih odloženih zneskov zaradi razkritje: MSRP 14, 24. člen,
zakonske regulacije in povezana terjatev za odloženi razkritje: MSRP 14, B11.(a)
davek. [glej: Stanja v breme na kontih odloženih zneskov člen
zaradi zakonske regulacije; Terjatev za odloženi davek,
povezana s stanji na kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije]

Uradni list Evropske unije

Stanja v breme na kontih
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije in povezana
terjatev za odloženi davek
[abstract]

L 429/645

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pozavarovalna sredstva

Vrednost cedentovih čistih pogodbenih pravic iz naslova razkritje:
pozavarovalne pogodbe.
MSRP 4, 37.(e) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
Member

member

Sklenjene pozavarovalne
pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni sklenjene pozavarovalne pogodbe.
Pozavarovalne pogodbe so zavarovalne pogodbe, ki jih
izda eno podjetje (pozavarovatelj), v skladu s katerimi to
zagotovi nadomestilo drugemu podjetju za škode iz
naslova ene ali več zavarovalnih pogodb, ki jih izda to
drugo podjetje (pogodbe, ki so podlaga za pozavarovanje).
[glej: Zavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldTha
tAreAssets

X instant,
debit

Sklenjene pozavarovalne
pogodbe, ki so sredstva

Znesek sklenjenih pozavarovalnih pogodb, ki so sredstva. razkritje: MRS 1, 54.(da)
[glej: Sredstva; Sklenjene pozavarovalne pogodbe [mem člen – začetek veljavnosti
ber]]
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
78.(c) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldTha
tAreLiabilities

X instant,
credit

Sklenjene pozavarovalne
pogodbe, ki so obveznosti

Znesek sklenjenih pozavarovalnih pogodb, ki so obvezno razkritje: MRS 1, 54.(ma)
sti. [glej: Obveznosti; Sklenjene pozavarovalne pogodbe člen – začetek veljavnosti
[member]]
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
78.(d) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAri
singFromInsuranceContract
sMember

member

Pozavarovateljev delež zneska iz Ta pripadnik pomeni pozavarovateljev delež zneska iz splošna praksa: MSRP 4,
naslova zavarovalnih pogodb
naslova zavarovalnih pogodb. [glej: Vrste zavarovalnih Razkritje – datum prenehanja
[member]
pogodb [member]]
veljavnosti 1.1.2021

razkritje: MSRP 17, 98.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
107. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
109. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
131.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 132.(b)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit

Uradni list Evropske unije

ReinsuranceAssets

SL

ifrs-full

L 429/646
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Sklic

18.12.2020

Predpona

SL

ifrs-full

RelatedPartiesMember

member

Povezane stranke [member]

Uradni list Evropske unije

Ta pripadnik pomeni povezane stranke. Povezane stranke razkritje: MRS 24, 19. člen
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 posameznik: (i)
obvladuje ali je vključen v skupno obvladovanje poroča
jočega podjetja, (ii) pomembno vpliva na poročajoče
podjetje, ali (iii) je član ključnega poslovodnega osebja
poročajočega podjetja ali obvladujočega podjetja poroča
jočega podjetja. (b) Podjetje je povezano s poročajočim
podjetjem, 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 podjetja, pri čemer je
drugo podjetje pridruženo podjetje tretjega podjetja; (v)
podjetje je program pozaposlitvenih zaslužkov za zapo
slence v poročajočem podjetju ali podjetju, ki je povezano
s poročajočim podjetjem. Če je samo poročajoče podjetje
takšen program, so pokroviteljski zaposlovalci prav tako
povezani s poročajočim podjetjem; (vi) podjetje obvladuje
ali skupno obvladuje posameznik iz točke (a); (vii) posa
meznik iz točke (a)(i) pomembno vpliva na podjetje ali je
član ključnega poslovodnega osebja podjetja (ali obvladu
jočega 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 podje
tja. [glej: Skupni podvigi [member]; Ključno poslovodno
osebje podjetja ali obvladujočega podjetja [member]]

L 429/647

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

L 429/648

Predpona

Transakcije s povezanimi
strankami [abstract]

RemainingAmortisationPerio
dOfIntangibleAssetsMaterial
ToEntity2019

DUR

Preostala doba amortiziranja
neopredmetenih sredstev, ki so
pomembna za podjetje

Preostala doba amortiziranja posameznih neopredmetenih razkritje: MRS 38, 122.(b) člen
sredstev, ki so pomembna za računovodske izkaze podje
tja. [glej: Stroški amortizacije]

ifrs-full

RemainingContractualUndis
countedCashOutflowsInf
lowsThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17ThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Preostali pogodbeni
nediskontirani prihodnji denarni
odtoki (pritoki), ki izhajajo iz
pogodb iz področja uporabe
MSRP 17, ki so obveznosti

Znesek preostalih pogodbenih nediskontiranih prihodnjih razkritje: MSRP 17, 132.(b)(i)
denarnih odtokov (pritokov), ki izhajajo iz pogodb iz člen – začetek veljavnosti
področja uporabe MSRP 17, ki so obveznosti.
1.1.2021

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodO
fRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances2019

DUR

Preostalo obdobje za povrnitev
stanj v breme 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]

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRe DUR
gulatoryDeferralAccountCre
ditBalances2019

Preostalo obdobje za
razveljavitev stanj v dobro na
kontih odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije

Preostalo obdobje za razveljavitev stanj v dobro na kontih razkritje: MSRP 14, 33.(c) člen
odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije. [glej: Stanja
v dobro na kontih odloženih zneskov zaradi zakonske
regulacije]

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X instant,
credit

Preostali neamortizirani dobički
(izgube), ki izhajajo iz nakupa
pozavarovanja

Znesek neamortiziranih odloženih izgub (dobičkov), ki razkritje: MSRP 4, 37.(b)(ii)
izhajajo iz nakupa pozavarovanja.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
debit

Odhodki za najemnine

Znesek pripoznanih odhodkov za dejavnosti najema.

splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Prihodki od najemnin

Znesek pripoznanih prihodkov iz dejavnosti najema.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X duration,
credit

Prihodki od najemnin iz
naložbenih nepremičnin

Znesek prihodkov od najemnin iz naslova naložbenih razkritje: MRS 40, 75.(f)(i) člen
nepremičnin, pripoznanih v poslovnem izidu. [glej:
Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpense

X duration,
credit

Prihodki od najemnin iz
naložbenih nepremičnin, brez
neposrednih poslovnih
odhodkov

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]

18.12.2020

ifrs-full

Uradni list Evropske unije

RelatedPartyTransactionsAb
stract

SL

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperatin
gExpenseAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Odloženi prihodki od najemnin

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

X instant,
credit

Odloženi prihodki od najemnin, Znesek odloženih prihodkov od najemnin, razvrščenih splošna praksa: MRS 1, 78.
razvrščeni kot kratkoročni
kot kratkoročnih. [glej: Odloženi prihodki od najemnin] člen

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Odloženi prihodki od najemnin, Znesek odloženih prihodkov od najemnin, razvrščenih splošna praksa: MRS 1, 78.
razvrščeni kot nekratkoročni
kot nekratkoročnih. [glej: Odloženi prihodki od najemnin] člen

ifrs-full

RentMeasurementInputMem
ber

member

Najemnina, vložek merjenja
[member]

Ta pripadnik pomeni najemnino, ki se uporablja kot splošna praksa: MSRP 13,
vložek merjenja.
93.(d) člen

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceEx
pense

X duration,
debit

Odhodki za popravila in
vzdrževanje

Znesek odhodkov za vsakodnevno servisiranje sredstev, ki splošna praksa: MRS 1, 85.
lahko zajema tudi stroške dela, potrošnega materiala ali člen
manjših delov.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
credit

Izplačila obveznic, zavarovanih
dolžniških vrednostnih papirjev
in nezavarovanih obveznic

Denarni odtok za izplačilo obveznic, zavarovanih dolžni splošna praksa: MRS 7, 17.
ških vrednostnih papirjev in nezavarovanih obveznic.
člen

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClas X duration,
credit
sifiedAsFinancingActivities

Odplačila najetih posojil,
razvrščenih kot aktivnosti
financiranja

Denarni odtok za odplačilo najetih posojil, razvrščenih primer: MRS 7, 17.(d) člen
kot aktivnosti financiranja. [glej: Najeta posojila]

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorro
wings

X duration,
credit

Odplačila najetih kratkoročnih
posojil

Denarni odtok za odplačila najetih kratkoročnih posojil. splošna praksa: MRS 7, 17.
[glej: Kratkoročna najeta posojila]
člen

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrentBor
rowings

X duration,
credit

Odplačila najetih nekratkoročnih Denarni odtok za odplačila najetih nekratkoročnih posojil. splošna praksa: MRS 7, 17.
posojil
[glej: Najeta posojila]
člen

SL

Prihodki od najemnin iz
naložbenih nepremičnin, brez
neposrednih poslovnih
odhodkov [abstract]

18.12.2020

Predpona

Znesek odloženih prihodkov iz dejavnosti najema. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.
Odloženi prihodki]
člen

Uradni list Evropske unije
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RepaymentsOfSubordinated
Liabilities

X duration,
credit

Odplačilo podrejenih obveznosti Denarni odtok za odplačila podrejenih obveznosti. [glej: splošna praksa: MRS 7, 17.
Podrejene obveznosti]
člen

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Odseki, o katerih se poroča
[member]

Ta pripadnik pomeni poslovne odseke, za katere je treba v
skladu z MSRP 8 razkriti informacije. Podjetje ločeno
sporoča informacije o posameznih poslovnih odsekih, ki
izpolnjujejo katero koli od naslednjih količinskih omeji
tev: (a) izkazani prihodki od prodaje zunanjim odje
malcem in od poslov z drugimi segmenti znašajo 10 %
ali več celotnih prihodkov, zunanjih in notranjih, vseh
poslovnih segmentov; (b) absolutni znesek izkazanega
poslovnega izida je najmanj 10 % višji od naslednjih abso
lutnih 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 sred
stev 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 informacije
o teh odsekih koristne za uporabnike računovodskih izka
zov. [glej: Poslovni odseki [member]]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWit
hRequirementOfIFRSMember

member

Poročanje v primeru
izpolnjevanja zahtev iz MSRP
[member]

Ta pripadnik pomeni informacije, o katerih bi podjetje splošna praksa: MRS 1, 20.(d)
poročalo v računovodskih izkazih, če bi izpolnjevalo člen
zahteve katerega od MSRP, v primeru, da ne izpolnjuje
te zahteve.

ifrs-full

ReportingYearMember

member

Leto poročanja [member]

Ta pripadnik pomeni leto poročanja.

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAnd
X instant,
CashCollateralOnSecuritiesLent credit

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

Uradni list Evropske unije
razkritje:
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

Pogodbe o začasni prodaji in
Vrednost instrumentov, prodanih z namenom ponovne splošna praksa: MRS 1, 55.
zavarovanje z denarnimi sredstvi pridobitve v pogodbah o začasni prodaji in zavarovanju člen
za posojene vrednostne papirje z denarnimi sredstvi za posojene vrednostne papirje.
Odhodki za raziskave in razvoj

Znesek odhodkov, ki jih je mogoče neposredno pripisati razkritje: MRS 38, 126. člen
dejavnostim raziskav in razvoja, pripoznanih v poslovnem
izidu.

18.12.2020

X duration,
debit

primer: MRS 19, 138.(d) člen,
razkritje: MSRP 15, 115. člen,
primer: MSRP 17, 96.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 8,
23. člen

SL

ifrs-full
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Sklic

Rezerva za naravne nesreče

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sredstva za
pokrivanje redkih, toda hudih katastrofalnih izgub zaradi
dogodkov, kot so poškodbe jedrskih naprav ali satelitov in
potresna škoda.

primer: MRS 1, 78.(e)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG58. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Rezerva za naravne nesreče
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
predstavlja sredstva za pokrivanje redkih, toda hudih kata
strofalnih izgub zaradi dogodkov, kot so poškodbe
jedrskih naprav ali satelitov in potresna škoda.

primer: MRS 1, 108.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG58. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Izravnalne rezerve

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sredstva za
pokrivanje naključnih nihanj odhodkov za škodne
zahtevke glede na pričakovano vrednost škodnih
zahtevkov pri nekaterih vrstah zavarovalnih pogodb.

primer: MRS 1, 78.(e)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG58. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisationMember member

Izravnalne rezerve [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
predstavlja sredstva za pokrivanje naključnih nihanj
odhodkov za škodne zahtevke glede na pričakovano vred
nost škodnih zahtevkov pri nekaterih vrstah zavarovalnih
pogodb (npr. zavarovanje za primer toče, kreditno zava
rovanje, kavcijsko zavarovanje in zavarovanje škode
zaradi zlorabe zaupanja) z uporabo formule, ki izhaja iz
večletnih izkušenj.

primer: MRS 1, 108.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG58. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Rezerva iz varovanja denarnih
tokov pred tveganjem

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirani splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
del dobička (izgube) iz instrumenta za varovanje pred člen, razkritje: MSRP 9, 6.5.11.
tveganjem, za katerega se ugotovi, da je učinkovito varo člen
vanje pred tveganjem za denarne tokove. [glej: Varovanja
denarnih tokov pred tveganjem [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
ContinuingHedges

X instant,
credit

Rezerva iz varovanja denarnih
tokov pred tveganjem,
neprekinjeno varovanje

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(ii)
varovanja denarnih tokov pred tveganjem v zvezi z nepre člen
kinjenim varovanjem pred tveganjem. [glej: Rezerva iz
varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
HedgingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

X instant,
credit

Rezerva iz varovanja denarnih
tokov pred tveganjem, razmerja
varovanja pred tveganjem, za
katera se obračunavanje
varovanja pred tveganjem ne
uporablja več

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(iii)
varovanja denarnih tokov pred tveganjem v zvezi z člen
razmerji varovanja pred tveganjem, za katera se obraču
navanje varovanja pred tveganjem ne uporablja več. [glej:
Rezerva iz varovanj denarnih tokov pred tveganjem]

L 429/651

X instant,
credit

Uradni list Evropske unije

ReserveForCatastrophe

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Rezerva iz varovanje denarnih
Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
tokov pred tveganjem [member] predstavlja akumulirani del dobička (izgube) iz instru razkritje: MSRP 9, 6.5.11. člen
menta za varovanje pred tveganjem, za katerega se
ugotovi, da je učinkovito varovanje pred tveganjem za
denarne tokove. [glej: Varovanja denarnih tokov pred
tveganjem [member]]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangeInCreditRiskOf
Liability

X instant,
credit

Rezerva iz spremembe poštene
vrednosti finančne obveznosti,
ki jo je mogoče pripisati
spremembam kreditnega
tveganja obveznosti

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
spremembo poštene vrednosti finančnih obveznosti, ki jo člen
je mogoče pripisati spremembam kreditnega tveganja
obveznosti. [glej: Kreditno tveganje [member]; Finančne
obveznosti]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttribu
tableToChangeInCreditRiskOf
LiabilityMember

member

Rezerva iz spremembe poštene
vrednosti finančne obveznosti,
ki jo je mogoče pripisati
spremembam kreditnega
tveganja obveznosti [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
predstavlja akumulirano spremembo poštene vrednosti
finančnih obveznosti, ki jo je mogoče pripisati spre
membam kreditnega tveganja obveznosti. [glej: Kreditno
tveganje [member]; Finančne obveznosti]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Rezerva iz spremembe vrednosti Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
spremembo vrednosti v bazičnih točkah izraženih valu člen, razkritje: MSRP 9, 6.5.16.
v bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov
tnih tečajnih razmikov, če se te finančne instrumente člen
izključi iz določitve za varovanje pred tveganjem.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFo
reignCurrencyBasisSpread
sMember

member

Rezerva iz spremembe vrednosti
v bazičnih točkah izraženih
valutnih tečajnih razmikov
[member]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X instant,
credit

Rezerva iz spremembe vrednosti Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
terminskih elementov
spremembo vrednosti terminskih elementov terminskih člen, razkritje: MSRP 9, 6.5.16.
terminskih pogodb
pogodb, če se terminski element loči od promptnega člen
elementa terminske pogodbe in se za varovanje pred
tveganjem določijo samo spremembe promptnega
elementa.

Uradni list Evropske unije

ReserveOfCashFlowHedge
sMember

SL

ifrs-full
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Predpona

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
predstavlja akumulirano spremembo vrednosti v bazičnih razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen
točkah izraženih valutnih tečajnih razmikov, če se te
finančne instrumente izključi iz določitve za varovanje
pred tveganjem.
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Rezerva iz spremembe vrednosti Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
terminskih elementov
predstavlja akumulirano spremembo vrednosti terminskih razkritje: MSRP 9, 6.5.16. člen
terminskih pogodb [member]
elementov terminskih pogodb, če se terminski element
loči od promptnega elementa terminske pogodbe in se
za varovanje pred tveganjem določijo samo spremembe
promptnega elementa.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X instant,
credit

Rezerva iz spremembe časovne
vrednosti opcij

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirano splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
spremembo časovne vrednosti opcij, če se ločita notranja člen, razkritje: MSRP 9, 6.5.15.
vrednost in časovna vrednost opcijske pogodbe, kot člen
instrument za varovanje pred tveganjem pa se določijo
samo spremembe notranje vrednosti.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsMember

member

Rezerva iz spremembe časovne
vrednosti opcij [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
predstavlja akumulirano spremembo časovne vrednosti razkritje: MSRP 9, 6.5.15. člen
opcij, če se ločita notranja vrednost in časovna vrednost
opcijske pogodbe, kot instrument za varovanje pred
tveganjem pa se določijo samo spremembe notranje vred
nosti.

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryPartici
pationFeatures

X instant,
credit

Rezerva iz možnosti diskrecijske Sestavina lastniškega kapitala, ki izhaja iz možnosti
udeležbe
diskrecijske udeležbe. Možnosti diskrecijske udeležbe so
pogodbene pravice do dodatnih upravičenj kot dopolnilo
k zajamčenim zneskom, in sicer: (a) takšne, za katere je
verjetno, da so pomemben delež v celotnih pogodbenih
upravičenjih, (b) takšne, za katere znesek ali časovni okvir
določi izdajatelj, ter (c) takšne, ki pogodbeno temeljijo na:
(i) izvajanju določene skupine pogodb ali določene vrste
pogodb, (ii) realiziranih in/ali nerealiziranih naložbenih
donosih v zvezi z določeno skupino sredstev v lasti izda
jatelja; ali (iii) poslovnem izidu podjetja, sklada ali druge
osebe, ki izda pogodbo.

Uradni list Evropske unije

ReserveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsMember

SL

ifrs-full
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Predpona

primer: MRS 1, 78.(e)
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG22.(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 4,
34.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
L 429/653

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Rezerva iz možnosti diskrecijske Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
izhaja iz možnosti diskrecijske udeležbe. Možnosti diskre
udeležbe [member]
cijske udeležbe so pogodbene pravice do dodatnih upra
vičenj kot dopolnilo k zajamčenim zneskom, in sicer: (a)
takšne, za katere je verjetno, da so pomemben delež v
celotnih pogodbenih upravičenjih, (b) takšne, za katere
znesek ali časovni okvir določi izdajatelj, ter (c) takšne,
ki pogodbeno temeljijo na: (i) izvajanju določene skupine
pogodb ali določene 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.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstruments

X instant,
credit

Rezerva iz sestavine lastniškega
kapitala zamenljivih
instrumentov

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja sestavine splošna praksa: MRS 1, 55.
zamenljivih instrumentov, razvrščenih kot lastniški kapi člen
tal.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstrument
sMember

member

Rezerva iz sestavine lastniškega
kapitala zamenljivih
instrumentov [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108.
predstavlja sestavine zamenljivih instrumentov, razvrš člen
čenih kot lastniški kapital.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslation

X instant,
credit

Rezerva iz tečajnih razlik pri
prevedbi

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja tečajne razlike razkritje: MRS 21, 52.(b) člen
pri prevedbi računovodskih izkazov poslovnih enot v
tujini, pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu in
akumulirane v lastniškem kapitalu. [glej: Drugi vseobsega
joči donos]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationContinuing
Hedges

X instant,
credit

Rezerva iz tečajnih razlik pri
prevedbi, neprekinjeno
varovanje pred tveganjem

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja tečajne razlike razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(ii)
pri prevedbi v zvezi z neprekinjenim varovanjem pred člen
tveganjem. [glej: Rezerva iz tečajnih razlik pri prevedbi]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationHedgingRela
tionshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Rezerva iz tečajnih razlik pri
prevedbi, razmerja varovanja
pred tveganjem, za katera se
obračunavanje varovanja pred
tveganjem ne uporablja več

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz razkritje: MSRP 7, 24.B(b)(iii)
tečajnih razlik pri prevedbi v zvezi z razmerji varovanja člen
pred tveganjem, za katera se obračunavanje varovanja
pred tveganjem ne uporablja več. [glej: Rezerva iz tečajnih
razlik pri prevedbi]

18.12.2020
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ReserveOfDiscretionaryPartici
pationFeaturesMember
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primer: MRS 1, 108.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 4, IG22.(f) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 4,
34.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Rezerva iz tečajnih razlik pri
prevedbi [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
predstavlja akumulirane tečajne razlike pri prevedbi raču razkritje: MRS 21, 52.(b) člen
novodskih izkazov poslovnih enot v tujini, pripoznane v
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Drugi vseobsega
joči donos]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
finančne prihodke (odhodke) iz sklenjenih pozavarovalnih člen – začetek veljavnosti
pogodb, izključene iz poslovnega izida. [glej: Finančni 1.1.2021
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Sklenjene pozavaro
valne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFromProfi
tOrLossMember

member

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz sklenjenih
pozavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer:
predstavlja akumulirane finančne prihodke (odhodke) iz MRS 1, 108. člen – začetek
sklenjenih pozavarovalnih pogodb, izključene iz poslov veljavnosti 1.1.2021
nega izida. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarova
nja; Sklenjene pozavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Rezerva iz dobičkov in izgub iz Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
naložb v kapitalske instrumente dobičke in izgube iz naložb v kapitalske instrumente, ki člen
jih je podjetje določilo kot merjene po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Rezerva iz dobičkov in izgub iz Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
naložb v kapitalske instrumente predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz naložb v
[member]
kapitalske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot
merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajo
čega donosa.
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Ime elementa/vloga URI
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Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezervo iz splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po člen
pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
[glej: Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
prek drugega vseobsegajočega donosa; Drugi vseobsega
joči donos]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

Rezerva iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz finančnih
sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa. [glej: Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa; Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFair credit
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeRelatedToInsu
ranceContractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

Rezerva iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa,
povezanih z zavarovalnimi
pogodbami, za katere so se
uporabili C18.(b), C19.(b),
C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17

Kumulativni znesek, vključen v drugi vseobsegajoči donos, razkritje:
za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek MSRP 17, 116. člen – začetek
drugega vseobsegajočega donosa, povezana z zavaroval veljavnosti 1.1.2021
nimi pogodbami, za katere so se uporabili C18.(b),
C19.(b), C24.(b) in C24.(c) člen MSRP 17. [glej: Finančna
sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHed
geInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Rezerva iz dobičkov in izgub iz
instrumentov za varovanje pred
tveganjem, ki varujejo naložbe v
kapitalske instrumente pred
tveganjem

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičke in izgube iz instrumentov za varovanje pred člen
tveganjem, ki pred tveganjem varujejo naložbe v kapi
talske instrumente, ki jih je podjetje določilo kot merjene
po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega dono
sa.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHed
geInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Rezerva iz dobičkov in izgub iz
instrumentov za varovanje pred
tveganjem, ki varujejo naložbe v
kapitalske instrumente pred
tveganjem [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
predstavlja akumulirane dobičke in izgube iz instru
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.
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Rezerva iz dobičkov in izgub iz
finančnih sredstev, merjenih po
pošteni vrednosti prek drugega
vseobsegajočega donosa
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Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Rezerva iz dobičkov in izgub ob
ponovnem merjenju finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
dobičke in izgube ob ponovnem merjenju finančnih sred člen – datum prenehanja
stev, razpoložljivih za prodajo. [glej: Finančna sredstva, veljavnosti 1.1.2021
razpoložljiva za prodajo]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
RemeasuringAvailableforsaleFi
nancialAssetsMember

Rezerva iz dobičkov in izgub ob
ponovnem merjenju finančnih
sredstev, razpoložljivih za
prodajo [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108.
predstavlja akumulirane dobičke in izgube ob ponovnem člen – datum prenehanja
merjenju finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. veljavnosti 1.1.2021
[glej: Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
ki bodo prerazvrščeni v poslovni
izid

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
finančne prihodke (odhodke) iz zavarovanja iz izdanih člen – začetek veljavnosti
zavarovalnih pogodb, izključene iz poslovnega izida, ki 1.1.2021
bodo prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne
pogodbe [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossMember

member

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
ki bodo prerazvrščeni v poslovni
izid [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki
predstavlja akumulirane finančne prihodke (odhodke) iz
zavarovanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, izključene
iz poslovnega izida, ki bodo prerazvrščeni v poslovni
izid. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja;
Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
ki ne bodo prerazvrščeni v
poslovni izid

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
finančne prihodke (odhodke) iz zavarovanja iz izdanih člen – začetek veljavnosti
zavarovalnih pogodb, izključene iz poslovnega izida, ki 1.1.2021
ne bodo prerazvrščeni v poslovni izid. [glej: Finančni
prihodki (odhodki) iz zavarovanja; Izdane zavarovalne
pogodbe [member]]

Uradni list Evropske unije

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
RemeasuringAvailableforsaleFi credit
nancialAssets

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

primer:
MRS 1, 108.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Rezerva iz finančnih prihodkov
(odhodkov) iz zavarovanja iz
izdanih zavarovalnih pogodb,
izključenih iz poslovnega izida,
ki ne bodo prerazvrščeni v
poslovni izid [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen –
predstavlja akumulirane finančne prihodke (odhodke) iz začetek veljavnosti 1.1.2021
zavarovanja iz izdanih zavarovalnih pogodb, izključene
iz poslovnega izida, ki ne bodo prerazvrščeni v poslovni
izid. [glej: Finančni prihodki (odhodki) iz zavarovanja;
Izdane zavarovalne pogodbe [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Rezerva iz izravnalnega pristopa Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MSRP 4,
35.D(b) člen – začetek
prilagoditve z izravnalnim pristopom.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach
Member

member

Rezerva iz izravnalnega pristopa Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MSRP 4,
predstavlja akumulirane prilagoditve z izravnalnim pristo 35.D(b) člen – začetek
[member]
pom.
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlans

X instant,
credit

Rezerva iz ponovnega merjenja
programov z določenimi
zaslužki

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja akumulirane splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
ponovne meritve programov z določenimi zaslužki. [glej: člen
Programi z določenimi zaslužki [member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlansMember

member

Rezerva iz ponovnega merjenja
programov z določenimi
zaslužki [member]

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]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Rezerve iz plačil na podlagi
delnic

Sestavina lastniškega kapitala, ki izhaja iz plačil na podlagi splošna praksa: MRS 1, 78.(e)
delnic.
člen

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayment
sMember

member

Rezerve iz plačil na podlagi
delnic [member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen
izhaja iz plačil na podlagi delnic.

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Rezerve v okviru lastniškega
kapitala [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1, 79.(b) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

18.12.2020

member

Uradni list Evropske unije

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLos
sMember

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

member

Tveganje preostale vrednosti
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino tveganja spremembe primer: MSRP 7, IG32. člen,
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]]

ifrs-full

RestatedMember

member

Sedanje navedbe [member]

Ta pripadnik pomeni informacije, ki so trenutno navedene
v računovodskih izkazih. Pomeni tudi standardno vred
nost za osi ‚Uporaba za nazaj in sprememba za nazaj‘
ter ‚Odmik od zahteve MSRP‘, če se ne uporablja noben
drug pripadnik.

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Denarna sredstva in njihovi
ustrezniki z omejitvami

Znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, katerih splošna praksa: MRS 1, 55.
uporaba ali črpanje je omejeno. [glej: Denarna sredstva in člen
njihovi ustrezniki]

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAsset
sInFunds

text

Opis omejitev dostopa do
sredstev v skladih

Opis omejitev dostopa do sredstev v skladih za razgrad razkritje: OPMSRP 5, 11. člen
njo, obnovo in ponovno oživljanje okolja.

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabilityO
fInvestmentPropertyOrRemit
tanceOfIncomeAndProceed
sOfDisposalOfInvestmentPro
perty

X instant

Omejitve unovčljivosti
Znesek omejitev unovčljivosti naložbenih nepremičnin ali razkritje: MRS 40, 75.(g) člen
naložbenih nepremičnin ali
vrnitve prihodkov in izkupičkov iz odtujitve. [glej: Nalož
vrnitve prihodkov in izkupičkov bene nepremičnine]
iz njihove odtujitve

ifrs-full

RestructuringContingentLiabi
lityMember

member

Pogojne obveznosti za
reorganiziranje [member]

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, razkritje: MSRP 17,
113.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

L 429/659

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za reorganizira primer: MRS 37, 88. člen
nje, kot je prodaja ali prenehanje poslovnega programa,
zaprtje poslovalnic v državi ali regiji ali premestitev dejav
nosti iz ene države ali regije v drugo, spremembe poslo
vodne strukture in temeljite reorganizacije, ki pomembno
vplivajo na naravo in osrednjo skrb poslovanja podjetja.
[glej: Pogojne obveznosti [member]]
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ResidualValueRiskMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
credit

Označba

Rezervacije za reorganiziranje

Pojasnilo oznake

Sklic

RestructuringProvision

Znesek rezervacij za reorganiziranje, kot je prodaja ali primer: MRS 37, 70. člen
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 rezerva
cije]

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

ifrs-full

RestructuringProvisionMember

member

Rezervacije za reorganiziranje
[member]

Ta pripadnik pomeni rezervacije za reorganiziranje, kot je primer: MRS 37, 70. člen
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]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Zadržani čisti dobiček

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja kumulativni primer: MRS 1, 78.(e) člen,
primer: MRS 1, IG6. člen
nerazporejeni čisti dobiček ali izgubo podjetja.

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Zadržani čisti dobiček [member] 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.

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Zadržane poslovne obveznosti

Znesek plačila, ki ga podjetje zadrži, dokler ni izpolnjen splošna praksa: MRS 1, 78.
določen pogoj.
člen

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Odstranitev iz uporabe,
neopredmetena sredstva in
dobro ime

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev in dobrega imena splošna praksa: MRS 38,
zaradi odstranitve iz uporabe. [glej: Neopredmetena sred 118.(e) člen
stva in dobro ime]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Odstranitev iz uporabe,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Zmanjšanje neopredmetenih sredstev razen dobrega splošna praksa: MRS 38,
imena zaradi odstranitve iz uporabe. [glej: Neopredmetena 118.(e) člen
sredstva razen dobrega imena]

SL

ifrs-full

L 429/660

Predpona

Rezervacije za reorganiziranje
[abstract]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
credit

Označba

Odstranitev iz uporabe,
opredmetena osnovna sredstva

Pojasnilo oznake

18.12.2020

Predpona

Sklic

RetirementsPropertyPlantAn
dEquipment

Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi splošna praksa: MRS 16, 73.(e)
odstranitve iz uporabe. [glej: Opredmetena osnovna sred člen
stva]

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAn
axis
dRetrospectiveRestatementAxis

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Donos sredstev programa, razen
prihodkov od obresti ali
odhodkov za obresti, čista
obveznost za določene zaslužke
(sredstvo določenega zaslužka)

Zmanjšanje (povečanje) čiste obveznosti za določene razkritje: MRS 19, 141.(c)(i)
zaslužke (sredstva določenega zaslužka), ki izhaja iz člen
donosa sredstev programa, razen zneskov, vključenih v
prihodke od obresti ali odhodke za obresti. Donos sred
stev programa so obresti, dividende in drugi prihodki,
pridobljeni iz sredstev programa, skupaj z realiziranimi
in nerealiziranimi 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 pred
postavke, ki se uporabljajo za merjenje sedanje vrednosti
obveze za določene zaslužke. [glej: Sredstva programa
[member]; Čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo
določenega zaslužka); Aktuarske predpostavke [member];
Prihodki (odhodki) za obresti, čista obveznost za določene
zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)]

ifrs-full

ReturnOnReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Donos pravic do povračila,
razen prihodkov od obresti ali
odhodkov za obresti

Povečanje (zmanjšanje) pravic do povračila zaradi donosa razkritje: MRS 19, 141.(c)(i)
teh pravic, razen zneskov, vključenih v prihodke od člen
obresti ali odhodke za obresti. [glej: Pravice do povračila,
po pošteni vrednosti; Prihodki od obresti, pravice do
povračila]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreaseIn X duration,
tangibleAssetsOtherThanGood debit
will

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
prevrednotenja, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

Povečanje (zmanjšanje) neopredmetenih sredstev razen razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii)
dobrega imena zaradi prevrednotenja na pošteno vred člen
nost. [glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena;
Presežek iz prevrednotenja]

Uporaba za nazaj in sprememba Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 1,
za nazaj [axis]
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 8,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MRS 8,
razkritje: MRS 8,

SL

ifrs-full

106.(b) člen,
28.(f)(i) člen,
29.(c)(i) člen,
49.(b)(i) člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
debit

Označba

Sklic

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

Povečanje (zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv)
zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost. [glej: Opred člen, razkritje: MRS 16, 77.(f)
metena osnovna sredstva; Presežek iz prevrednotenja]
člen

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAsset
sAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

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]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Presežek iz prevrednotenja
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki primer: MRS 1, 108. člen,
predstavlja akumulirani presežek iz prevrednotenja ob razkritje: MRS 16, 39. člen,
prevrednotenju sredstev, pripoznan v drugem vseobsega razkritje: MSRP 1, IG10. člen
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

ifrs-full

Revenue

X duration,
credit

Prihodki

Dohodek, ki nastane med rednim poslovanjem podjetja.
Prihodek pomeni povečanja sredstev ali zmanjšanja
obveznosti, ki povzročijo povečanje lastniškega kapitala,
razen tistih, povezanih s prispevki lastnikov terjatev iz
naslova lastniških vrednostnih papirjev.

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

SL

Povečanje (zmanjšanje) zaradi
prevrednotenja, opredmetena
osnovna sredstva

Pojasnilo oznake

L 429/662

Predpona

Prevrednotenje neopredmetenih
sredstev [abstract]
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razkritje: MRS 1, 82.(a) člen,
primer: MRS 1, 103. člen,
primer: MRS 1, 102. člen,
razkritje: MSRP 12, B12.(b)(v)
člen, primer: MSRP 12, B10.(b)
člen, razkritje: MSRP 5,
33.(b)(i) 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

Prihodki [abstract]

Prihodki in drugi poslovni
prihodki

Celotni znesek prihodkov podjetja in drugih poslovnih splošna praksa: MRS 1, 85.
prihodkov podjetja. [glej: Prihodki]
člen

18.12.2020

X duration,
credit

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Prihodki iz pogodb o gradbenih Znesek prihodkov, ki izhajajo iz pogodb o gradbenih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
delih
delih. Pogodbe o gradbenih delih so pogodbe, ki so skle člen
njene posebej za gradnjo kakega sredstva ali združek sred
stev, tesno medsebojno povezanih ali samostojnih glede
na oblikovanje, tehnologijo in vlogo ali glede na končni
namen ali uporabo. [glej: Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromContractsWith
Customers

X duration,
credit

Prihodki iz pogodb s kupci

Znesek prihodkov iz naslova pogodb s kupci. Kupec je razkritje: MSRP 15, 113.(a)
stranka, ki je s podjetjem sklenila pogodbo za pridobitev člen, razkritje: MSRP 15, 114.
blaga ali storitev, ki so rezultat rednega poslovanja podje člen
tja, v zameno za nadomestilo.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Prihodki iz dividend

Znesek dividend, pripoznanih kot prihodki. Dividende so splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
razdelitve dobička imetnikom kapitalskih naložb soraz člen
merno z njihovimi deleži v posameznih razredih kapitala.

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Prihodki od državnih podpor

Znesek pripoznanih prihodkov, povezanih z državnimi splošna praksa: MRS 20, 39.(b)
podporami [glej: Državne podpore]
člen

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Prihodki od poslovanja hotelov

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz poslovanja hotelov. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon
tractsIssuedWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Prihodki iz izdanih zavarovalnih Znesek prihodkov iz izdanih zavarovalnih pogodb brez primer: MRS 1, 85.
pogodb brez zmanjšanja za
člen – datum prenehanja
zmanjšanja za sklenjeno pozavarovanje. [glej: Prihodki]
sklenjeno pozavarovanje
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, IG24.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021, primer: MSRP 4,
37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Prihodki od obresti

Znesek prihodkov od obresti.
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splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen, razkritje: MSRP 12,
B13.(e) člen, razkritje: MSRP 8,
23.(c) člen, razkritje: MSRP 8,
28.(e) člen

Uradni list Evropske unije

RevenueFromConstruction
Contracts

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

RevenueFromPerformanceO
bligationsSatisfiedOrPartially
SatisfiedInPreviousPeriods

X duration,
credit

Prihodki iz izvršitvenih obvez, ki Znesek prihodkov iz izvršitvenih obvez, ki so bile v celoti razkritje: MSRP 15, 116.(c)
so bile v celoti ali deloma
(ali deloma) izpolnjene v prejšnjih obdobjih. [glej: Izvršit člen
izpolnjene v prejšnjih obdobjih vene obveze [member]; Prihodki iz pogodb s kupci]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
oglaševanja

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev ogla splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ševanja. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
tovornega prevoza in prevoza
pošte

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
tovornega prevoza in prevoza pošte. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfDa
taServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja
podatkovnih storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja podatkovnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
iger na srečo

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev iger splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
na srečo. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyConsul
tingServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
svetovanja na področju
informacijske tehnologije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
svetovanja na področju informacijske tehnologije. [glej: člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyMainte
nanceAndSupportServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
vzdrževanja in podpore
informacijske tehnologije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
vzdrževanja in podpore informacijske tehnologije. [glej: člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
informacijske tehnologije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev infor splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
macijske tehnologije. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
terconnectionServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
medomrežnega povezovanja

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
medomrežnega povezovanja. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja
internetnih in podatkovnih
storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja internetnih in splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
podatkovnih storitev. [glej: Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServicesAbstract

SL

ifrs-full
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Prihodki od opravljanja
internetnih storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja internetnih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
LandLineTelephoneServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
stacionarne telefonije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
stacionarne telefonije. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMo
bileTelephoneServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
mobilne telefonije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
mobilne telefonije. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfOt
herTelecommunicationServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja drugih
telekomunikacijskih storitev

Znesek prihodkov od opravljanja telekomunikacijskih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev, ki jih podjetje ne razkrije ločeno v istem izkazu člen
ali pojasnilu. [glej: Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas
sengerTransportServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
prevoza potnikov

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
prevoza potnikov. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrin X duration,
credit
tingServices

Prihodki od opravljanja
tiskarskih storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja tiskarskih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev,
transakcije s povezanimi
strankami

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev v primer: MRS 24, 21.(c) člen
transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Prihodki; Pove
zane stranke [member]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele X duration,
communicationServices
credit

Prihodki od opravljanja
telekomunikacijskih storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja telekomuni splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kacijskih storitev. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAb
stract

Prihodki od opravljanja
telekomunikacijskih storitev
[abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lephoneServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja storitev
telefonije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev tele splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
fonije. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
TransportServices

X duration,
credit

Prihodki od opravljanja
prevoznih storitev

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja prevoznih splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
storitev. [glej: Prihodki]
člen
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Prihodki od storitev v zvezi z
zasedenostjo sob

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz opravljanja storitev v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
zvezi z zasedenostjo sob. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Prihodki od licenčnin

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz licenčnin.

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultu
ralProduce

X duration,
credit

Prihodki od prodaje kmetijskih
pridelkov

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje kmetijskih pridel splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kov. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoho
lAndAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Prihodki od prodaje alkohola in
alkoholnih pijač

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje alkohola in alko splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
holnih pijač. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Prihodki od prodaje knjig

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje knjig. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Prihodki od prodaje bakra

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje bakra. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Prihodki od prodaje surove nafte Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje surove nafte. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
[glej: Kratkoročne zaloge surove nafte; Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Prihodki od prodaje električne
energije

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje električne ener splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
gije. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAnd
Beverage

X duration,
credit

Prihodki od prodaje hrane in
pijače

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje hrane in pijače. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
[glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Prihodki od prodaje zlata

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje zlata. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Prihodki od prodaje blaga

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje blaga. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRe
latedPartyTransactions

X duration,
credit

Prihodki od prodaje blaga,
transakcije s povezanimi
strankami

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje blaga v transak primer: MRS 24, 21.(a) člen
cijah s povezanimi strankami. [glej: Prihodki; Povezane
stranke [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas X duration,
credit

Prihodki od prodaje zemeljskega Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje zemeljskega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
plina
plina. [glej: Kratkoročne zaloge zemeljskega plina; Prihod člen
ki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOilAndGa X duration,
sProducts
credit

Prihodki od prodaje naftnih in
plinskih proizvodov

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje naftnih in plin splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
skih proizvodov. [glej: Prihodki]
člen

18.12.2020
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Prihodki od prodaje nafte in
petrokemičnih proizvodov

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje nafte in petro splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kemičnih proizvodov. [glej: Kratkoročne zaloge nafte in člen
petrokemičnih proizvodov; Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublica
tions

X duration,
credit

Prihodki od prodaje publikacij

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje publikacij. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Prihodki od prodaje srebra

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje srebra. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Prihodki od prodaje sladkorja

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje sladkorja. [glej: splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
Prihodki]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecom
municationEquipment

X duration,
credit

Prihodki od prodaje
telekomunikacijske opreme

Znesek prihodkov, ki izhajajo iz prodaje telekomunika splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
cijske opreme. [glej: Prihodki]
člen

ifrs-full

RevenueMultipleMeasuremen
tInputMember

member

Večkratnik prihodkov, vložek
merjenja [member]

Ta pripadnik pomeni večkratnik prihodkov, ki se upora primer: MSRP 13, 93.(d) člen,
blja kot vložek merjenja.
primer: MSRP 13, IE63. člen

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Prihodki prevzetega podjetja od
datuma prevzema

Znesek prihodkov prevzetega podjetja od datuma prev razkritje: MSRP 3, B64.(q)(i)
zema, vključen v konsolidiranem izkazu vseobsegajočega člen
donosa. [glej: Prihodki]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Prihodki združenega podjetja,
kot če bi združitev nastala na
začetku obdobja

Prihodki združenega podjetja, kot da bi bil datum prev razkritje: MSRP 3, B64.(q)(ii)
zema za vse poslovne združitve, ki so se zgodile med člen
letom, na začetku letnega poročevalskega obdobja. [glej:
Poslovne združitve [member]; Prihodki]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForFi
nancialAsset

X duration,
credit

Prihodki, pripoznani pri
izmenjavi storitev gradnje za
finančno sredstvo

Prihodki, ki se pripoznajo, če se v dogovorih o koncesiji razkritje: MSRP 29, 6.A člen
storitev storitve gradnje zamenjajo za finančno sredstvo.
[glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]; Prihodki iz
pogodb s kupci]
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ifrs-full

RevenueThatWasIncludedIn
ContractLiabilityBalanceAtBe
ginningOfPeriod

Prihodki, ki so bili vključeni v
Prihodki, ki so bili vključeni v stanje obveznosti iz razkritje: MSRP 15, 116.(b)
stanje obveznosti iz pogodbe na pogodbe na začetku obdobja. [glej: Obveznosti iz pogodb; člen
začetku obdobja
Prihodki iz pogodb s kupci]

ifrs-full

ReversalAllowanceAccountFor X duration
CreditLossesOfFinancialAssets

Razveljavitev, konto popravkov
vrednosti za kreditne izgube
finančnih sredstev

Zmanjšanje konta popravkov vrednosti za kreditne izgube splošna praksa: MSRP 7, 16.
finančnih sredstev zaradi razveljavitve oslabitve. [glej: člen – datum prenehanja
Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih veljavnosti 1.1.2021
sredstev]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve

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)
stljivo vrednost, če je bila prej pripoznana izguba zaradi člen
oslabitve. [glej: Izguba zaradi oslabitve]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v drugem
vseobsegajočem donosu

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 36, 126.(d) člen,
drugem vseobsegajočem donosu. [glej: Razveljavitev razkritje: MRS 36, 129.(b) člen
izgube zaradi oslabitve; Izguba zaradi oslabitve, pripo
znana v drugem vseobsegajočem donosu]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncomeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v drugem
vseobsegajočem donosu,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 38, 118.(e)(iii)
drugem vseobsegajočem donosu, za neopredmetena sred člen
stva razen dobrega imena. [glej: Razveljavitev izgube
zaradi oslabitve, pripoznane v drugem vseobsegajočem
donosu; Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehensi
veIncomePropertyPlantAndE
quipment

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v drugem
vseobsegajočem donosu,
opredmetena osnovna sredstva

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 16, 73.(e)(iv)
drugem vseobsegajočem donosu, za opredmetena člen
osnovna sredstva. [glej: Razveljavitev izgube zaradi oslabi
tve, pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu;
Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 36, 126.(b) člen,
poslovnem izidu. [glej: Razveljavitev izgube zaradi oslabi razkritje: MRS 36, 129.(b) člen
tve; Poslovni izid]

X duration,
credit

Prihodki, ki se pripoznajo, če se v dogovorih o koncesiji razkritje: MSRP 29, 6.A člen
storitev storitve gradnje zamenjajo za neopredmeteno
sredstvo. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member];
Prihodki iz pogodb s kupci]
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Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, biološka
sredstva

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 41, 55.(b) člen
poslovnem izidu, za biološka sredstva. [glej: Razveljavitev
izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem izidu;
Biološka sredstva]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu,
neopredmetena sredstva razen
dobrega imena

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 38, 118.(e)(v)
poslovnem izidu, za neopredmetena sredstva razen člen
dobrega imena. [glej: Razveljavitev izgube zaradi oslabitve,
pripoznane v poslovnem izidu; Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossInvest
mentProperty

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, naložbene
nepremičnine

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 40, 76.(g) člen,
poslovnem izidu, za naložbene nepremičnine. [glej: razkritje: MRS 40, 79.(d)(v)
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v člen
poslovnem izidu; Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossLoan
sAndAdvances

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, posojila in
predujmi

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v splošna praksa: MRS 1, 85.
poslovnem izidu, za posojila in predujme. [glej: Razvelja člen
vitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem
izidu]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossProper
tyPlantAndEquipment

X duration

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, opredmetena
osnovna sredstva

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
poslovnem izidu, za opredmetena osnovna sredstva. [glej: razkritje: MRS 16, 73.(e)(vi)
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v člen
poslovnem izidu; Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossTrade
Receivables

X duration,
credit

Razveljavitev izgube zaradi
oslabitve, pripoznane v
poslovnem izidu, terjatve do
kupcev

Znesek razveljavitve izgube zaradi oslabitve, pripoznane v splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
poslovnem izidu, za terjatve do kupcev. [glej: Razvelja člen
vitev izgube zaradi oslabitve, pripoznane v poslovnem
izidu; Terjatve do kupcev]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWrite
down

X duration

Razveljavitev delnega odpisa
zalog

Znesek, pripoznan kot zmanjšanje vrednosti zalog, pripo razkritje: MRS 1, 98.(a) člen,
znano kot strošek zaradi razveljavitve delnega odpisa razkritje: MRS 2, 36.(f) člen
zalog, ki izhaja iz povečanja čiste iztržljive vrednosti. [glej:
Zaloge; Delni odpis zalog]
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ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossBiologi
calAssets
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ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
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Sklic

Znesek razveljavitve rezervacij za stroške reorganiziranja. razkritje: MRS 1, 98.(b) člen
[glej: Rezervacije za reorganiziranje]

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilities
X duration,
ContingentLiabilitiesRecognise debit
dInBusinessCombination

Razveljavljene neporavnane
obveznosti, pogojne obveznosti,
pripoznane v poslovni združitvi

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
združitvi, ki so bile neporavnane in pozneje razveljavljene.
[glej: Pogojne obveznosti, pripoznane v poslovni združi
tvi; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

ReverseRepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSecuri
tiesBorrowed

X instant,
debit

Pogodbe o začasnem odkupu in Vrednost instrumentov, kupljenih z namenom ponovne splošna praksa: MRS 1, 55.
zavarovanje z denarnimi sredstvi prodaje v pogodbah o začasnem odkupu, in zavarovanja člen
za izposojene vrednostne papirje z denarnimi sredstvi za izposojene vrednostne papirje.
[glej: Pogodbe o začasni prodaji in zavarovanje z denar
nimi sredstvi za posojene vrednostne papirje]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Poštena vrednost sredstva, ki
predstavlja pravico do uporabe,
uporabljena kot predpostavljena
vrednost

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Sredstva, ki predstavljajo pravico Vrednost sredstev, ki predstavljajo najemnikovo pravico razkritje: MSRP 16, 53.(j) člen
do uporabe
do uporabe sredstva, ki je predmet najema, med trajanjem
najema. Sredstvo, ki je predmet najema, je sredstvo, ki je v
najemu in za katerega je najemodajalec dal najemniku
pravico do uporabe.

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDe
creaseInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Sredstva, ki predstavljajo pravico Povečanje (zmanjšanje) presežka iz prevrednotenja, ki se razkritje: MSRP 16, 57. člen
do uporabe, povečanje
nanaša na sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe.
(zmanjšanje) presežka iz
[glej: Presežek iz prevrednotenja; Sredstva, ki predstavljajo
prevrednotenja
pravico do uporabe]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Sredstva, ki predstavljajo pravico Ta pripadnik pomeni sredstva, ki predstavljajo pravico do razkritje: MSRP 16, 33. člen
do uporabe [member]
uporabe. [glej: Sredstva, ki predstavljajo pravico do upora
be]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluation
Surplus

X instant,
credit

Sredstva, ki predstavljajo pravico Znesek presežka iz prevrednotenja, ki se nanaša na sred razkritje: MSRP 16, 57. člen
do uporabe, presežek iz
stva, ki predstavljajo pravico do uporabe. [glej: Presežek iz
prevrednotenja
prevrednotenja; Sredstva, ki predstavljajo pravico do
uporabe]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluedAs
setsAtCost

X instant,
debit

Sredstva, ki predstavljajo pravico Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, ki razkritje: MSRP 16, 57. člen
do uporabe, prevrednotena
bi bila pripoznana, če bi se prevrednotena sredstva izka
sredstva, po nabavni vrednosti
zovala po modelu nabavne vrednosti. [glej: Sredstva, ki
predstavljajo pravico do uporabe]

Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, pri razkritje: MSRP 1, 30. člen
katerih je bila v začetnem izkazu finančnega položaja v
skladu z MSRP poštena vrednost uporabljena kot pred
postavljena vrednost. [glej: Sredstva, ki predstavljajo
pravico do uporabe]

18.12.2020
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stroške reorganiziranja

Uradni list Evropske unije

ReversalOfProvisionsForCostO X duration,
fRestructuring
credit

SL

ifrs-full
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X instant,
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Označba

Sklic

Vrednost sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, ki razkritje: MSRP 16, 47.(a) člen
ne ustrezajo opredelitvi naložbenih nepremičnin. [glej:
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe; Naložbene
nepremičnine]

RightofuseAssetsThatDoNot
MeetDefinitionOfInvestment
Property

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
text
tionsAttachingToClassOfShare
Capital

Pravice prednosti in omejitve, ki Opis pravic, prednosti in omejitev, ki so povezane z razkritje: MRS 1, 79.(a)(v) člen
so povezane z razredom
razredom delniškega kapitala, vključno z omejitvami
delniškega kapitala
razdeljevanja dividend in vračanja kapitala. [glej: Delniški
kapital [member]]

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskMember

member

Prilagoditev zaradi nefinančnega
tveganja [member]

Ta pripadnik pomeni nadomestilo, ki ga podjetje zahteva
za to, da prevzame negotovost glede zneska in časa
denarnih tokov, ki izhaja iz nefinančnega tveganja, ko
podjetje izpolnjuje zavarovalne pogodbe.

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMem
ber

member

Učinek razpršenosti tveganja
[member]

Ta pripadnik pomeni učinek razpršenosti tveganja, ki splošna praksa: MSRP 7, 32.
izhaja iz finančnih instrumentov. [glej: Finančni instru člen
menti, razred [member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWit
hInstrumentsSharingCharacte
ristic

X instant

Izpostavljenost tveganju,
povezana z instrumenti s
skupno značilnostjo

Vrednost izpostavljenosti tveganju, povezane s finančnimi razkritje: MSRP 7, B8.(c) člen
instrumenti s skupno značilnostjo, ki kaže na koncentra
cijo tveganja. [glej: Finančni instrumenti, razred [mem
ber]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Izpostavljenosti tveganju [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 128.(a)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Izpostavljenosti tveganju
[member]

Ta pripadnik pomeni izpostavljenosti tveganju. Predstavlja razkritje: MSRP 17, 128.(a)
tudi standardno vrednost za os ‚Izpostavljenosti tveganju‘, člen – začetek veljavnosti
če se ne uporablja noben drug pripadnik.
1.1.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Stroški licenčnine

Znesek stroškov iz naslova licenčnin.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Prodaja ali izdaja trezorskih
delnic

Povečanje lastniškega kapitala zaradi prodaje ali izdaje splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
trezorskih delnic. [glej: Trezorske delnice]
člen

razkritje: MSRP 17, 100.(c)(ii)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
101.(b) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 17, 107.(c) člen –
začetek veljavnosti 1.1.2021

Uradni list Evropske unije
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Stroški prodaje in trženja

Znesek stroškov, povezanih s trženjem in prodajo blaga splošna praksa: MRS 1, 85.
ali storitev.
člen

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Prodajni kanali [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(g) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Prodajni kanali [member]

Ta pripadnik pomeni vse prodajne kanale. Predstavlja tudi primer: MSRP 15, B89.(g) člen
standardno vrednost za os ‚Prodajni kanali‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Prodaja, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
člen

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Prodaja, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapital razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
skih instrumentov podjetja zaradi prodaje. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLia X duration,
bilities
debit

Prodaja, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
zaradi prodaje. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
člen

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Prodaja nepremičnin in drugih
sredstev, transakcije s
povezanimi strankami

Vrednost nepremičnin in drugih sredstev, ki jih je podjetje primer: MRS 24, 21.(b) člen
prodalo v transakcijah s povezanimi strankami. [glej:
Povezane stranke [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Prejeta zavarovana bančna
posojila

Znesek posojil, prejetih od bank, ki so zavarovana s splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
premoženjem. [glej: Prejeta posojila]
člen

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Posoja vrednostnih papirjev
[member]

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
za zavarovanje s premoženjem, ki ga da posojilojemalec.

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

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 sred
stev.

18.12.2020
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Subjekti za listinjenje [member]

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.

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsA
xis

axis

Postavke konsolidacije odsekov
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 8, 23. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurren
tAssetOrDisposalGroupHeld
ForSaleIsPresented

text

Opis odseka, v katerem je
predstavljeno nekratkoročno
sredstvo ali skupina za odtujitev
v posesti za prodajo

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

SegmentsAxis

axis

Odseki [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MRS 19, 138.(d) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
člen, razkritje: MSRP 15, 115.
člen, primer: MSRP 17, 96.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 8,
23. člen

ifrs-full

SegmentsMember

member

Odseki [member]

Ta pripadnik pomeni vse odseke podjetja. Predstavlja tudi primer: MRS 19, 138.(d) člen,
standardno vrednost za os ‚Odseki‘, če se ne uporablja razkritje: MRS 36, 130.(d)(ii)
noben drug pripadnik.
člen, razkritje: MSRP 15, 115.
člen, primer: MSRP 17, 96.(c)
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 8,
28. člen

L 429/673

member

Uradni list Evropske unije

SecuritisationVehiclesMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

SellingExpense

X duration,
debit

Prodajni stroški

Znesek sredstev, povezanih s prodajnimi dejavnostmi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
podjetja.
člen

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpense

X duration,
debit

Prodajni, splošni in
administrativni stroški

Znesek sredstev, povezanih s prodajnimi, splošnimi in splošna praksa: MRS 1, 85.
administrativnimi dejavnostmi podjetja.
člen

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

Prodajni, splošni in
administrativni stroški [abstract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLea X duration,
ses
credit

Dobiček (izguba) iz prodaje pri
finančnih najemih

Dobiček (izguba) iz prodaje pri finančnih najemih. razkritje: MSRP 16, 90.(a)(i)
Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vsa člen
pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom
sredstva, ki je predmet najema.

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachTy
peOfMarketRisk

text block

Analiza občutljivosti za vrste
tržnega tveganja [text block]

Razkritje analize občutljivosti za vsako vrsto tržnega razkritje: MSRP 7, 40.(a) člen
tveganja, ki mu je podjetje izpostavljeno na datum poro
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]]

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsuran
ceRisk

text

Analiza občutljivosti
zavarovalnega tveganja

Opis analize občutljivosti, ki prikazuje učinke na poslovni
izid in lastniški kapital, če bi nastopile spremembe
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.

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesA
xis

axis

Ločena poslovodna podjetja
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 24, 18.A člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

SL

ifrs-full
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prenehanja veljavnosti
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Ločena poslovodna podjetja
[member]

Ta pripadnik pomeni ločena podjetja, ki za podjetje opra razkritje: MRS 24, 18.A člen
vljajo storitve ključnega poslovodnega osebja. Predstavlja
tudi standardno vrednost za os ‚Ločena poslovodna podje
tja‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
Ključno poslovodno osebje podjetja ali obvladujočega
podjetja [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Ločeni [member]

Ta pripadnik pomeni ločene računovodske izkaze. Ločeni razkritje: MRS 27, 4. člen
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.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

axis

Dogovori o koncesiji storitev
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: SOP 29, 6. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Dogovori o koncesiji storitev
[member]

Ta pripadnik pomeni dogovore, v katerih lahko podjetje razkritje: SOP 29, 6. člen
(izvajalec) z drugim podjetjem (dajalcem koncesije) sklene
dogovor o opravljanju storitev, ki javnosti omogočajo
dostop do pomembne gospodarske in socialne infrastruk
ture. Dajalec koncesije je lahko podjetje javnega ali zaseb
nega sektorja, vključno z državnimi 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 izvajanje notranjih storitev
podjetja (npr. restavracija za zaposlene, vzdrževanje stavbe
in računovodstvo ali naloge informacijske tehnologije).
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Dogovori o
koncesiji storitev‘, če se ne uporablja noben drug pripad
nik. [glej: Država [member]]
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Pravice v dogovorih o koncesiji
storitev [member]

Ta pripadnik pomeni pravice v dogovorih o koncesiji splošna praksa: MRS 38, 119.
storitev. [glej: Dogovori o koncesiji storitev [member]]
člen

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Stroški storitev

Znesek stroškov iz naslova storitev.

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Prejete storitve, transakcije s
povezanimi strankami

Vrednost storitev, prejetih v transakcijah s povezanimi primer: MRS 24, 21.(c) člen
strankami. [glej: Povezane stranke [member]]

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingentLia
bilitiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
debit

Poravnane obveznosti, pogojne
obveznosti, pripoznane v
poslovni združitvi

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v poslovni razkritje: MSRP 3, B67.(c) člen
združitvi, ki so bile poravnane. [glej: Pogojne obveznosti,
pripoznane v poslovni združitvi]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEnti
X duration
tyOnBehalfOfRelatedPartyRela
tedPartyTransactions

Poravnava obveznosti s strani
Znesek obveznosti, ki jih je podjetje poravnalo v imenu primer: MRS 24, 21.(j) člen
povezane stranke v transakcijah s povezanimi strankami.
podjetja v imenu povezane
stranke, transakcije s povezanimi [glej: Povezane stranke [member]]
strankami

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBe
halfOfEntityByRelatedPartyRe
latedPartyTransactions

X duration

Poravnava obveznosti v imenu
Znesek obveznosti, ki jih je povezana stranka poravnala v primer: MRS 24, 21.(j) člen
podjetja s strani povezane
imenu podjetja v transakcijah s povezanimi strankami.
stranke, transakcije s povezanimi [glej: Povezane stranke [member]]
strankami

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
credit

Poravnave, merjenje poštene
vrednosti, sredstva

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti sredstev zaradi razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
poravnav. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
člen

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Poravnave, merjenje poštene
vrednosti, lastni kapitalski
instrumenti podjetja

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapital razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
skih instrumentov podjetja zaradi poravnav. [glej: Po člen
pošteni vrednosti [member]; Lastni kapitalski instrumenti
podjetja [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Poravnave, merjenje poštene
vrednosti, obveznosti

Zmanjšanje pri merjenju poštene vrednosti obveznosti razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iii)
zaradi poravnav. [glej: Po pošteni vrednosti [member]]
člen

ifrs-full

SetupCostsMember

member

Stroški v zvezi s sklenitvijo
[member]

Ta pripadnik pomeni kategorijo sredstev, pripoznanih na primer: MSRP 15, 128.(a) člen
podlagi stroškov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo
pogodb s kupci, ki predstavljajo stroške v zvezi s sklenit
vijo pogodb. [glej: Sredstva, pripoznana na podlagi stroš
kov, povezanih s pridobitvijo ali izpolnitvijo pogodb s
kupci]

splošna praksa: MRS 1, 85.
člen

18.12.2020

member
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ServiceConcessionRightsMem
ber

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Sedem let pred letom poročanja Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo sedem let pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
[member]
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Dogovori za plačilo na podlagi
delnic [member]

Ta pripadnik pomeni dogovor med podjetjem ali drugim razkritje: MSRP 2, 45. člen
podjetjem v skupini ali katerim koli delničarjem katerega
koli podjetja v skupini in drugo stranko (vključno z zapo
slencem), 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.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Stroški v zvezi z izdajo delnic

Znesek stroškov, povezanih z izdajo delnic.

splošna praksa: MRS 1, 106.(d)
člen

ifrs-full

ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOther
ComprehensiveIncomeAp
plyingOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

X duration,
debit

Delež zneska, prerazvrščenega iz
poslovnega izida v drugi
vseobsegajoči donos z uporabo
izravnalnega pristopa, novo
določena finančna sredstva

Podjetju pripadajoči delež zneska, prerazvrščenega iz
poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, ki se
nanaša na novo določena finančna sredstva, pri čemer
se uporablja izravnalni pristop.

razkritje:
MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfAmountReportedIn
ProfitOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X duration,
debit

Delež zneska, sporočen v
poslovnem izidu z uporabo
MSRP 9, finančna sredstva, za
katera se uporablja izravnalni
pristop

Podjetju pripadajoči delež zneska, sporočenega v razkritje:
poslovnem izidu z uporabo MSRP 9, za finančna sredstva, MSRP 4, 39.M(b) člen –
za katera se uporablja izravnalni pristop.
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

L 429/677
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SevenYearsBeforeReportin
gYearMember

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Podjetju pripadajoči delež zneska, ki bi se prerazvrstil iz
poslovnega izida v drugi vseobsegajoči donos, če se za
finančna sredstva ne bi odpravila določitev, da se zanje
uporablja izravnalni pristop.

razkritje:
MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHa X duration,
veBeenReportedInProfitOrLos debit
sIfIAS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

Delež zneska, ki bi se sporočil v Podjetju pripadajoči delež zneska, ki bi se sporočil v
poslovnem izidu, če bi se
poslovnem izidu za finančna sredstva, za katera se upora
uporabljal MRS 39, finančna
blja izravnalni pristop, če bi se uporabljal MRS 39.
sredstva, za katera se uporablja
izravnalni pristop

razkritje:
MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
X instant,
sIncurredJointlyWithOtherVen credit
turers

Delež pogojnih obveznosti
skupnih podvigov, prevzetih
skupaj z drugimi vlagatelji

Podjetju pripadajoči delež pogojnih obveznosti, prevzetih razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
skupaj z drugimi vlagatelji s skupnim obvladovanjem
skupnih podvigov. [glej: Pogojne obveznosti [member];
Skupni podvigi [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO X instant,
fAssociatesIncurredJointlyWit credit
hOtherInvestors

Delež pogojnih obveznosti
pridruženih podjetij, prevzetih
skupaj z drugimi vlagatelji

Podjetju pripadajoči delež pogojnih obveznosti, prevzetih razkritje: MSRP 12, 23.(b) člen
skupaj z drugimi vlagatelji s pomembnim vplivom v
pridruženih podjetjih. [glej: Pridružena podjetja [member];
Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO member
fAssociatesMember

Delež pogojnih obveznosti
pridruženih podjetij [member]

Ta pripadnik pomeni delež pogojnih obveznosti pridru primer: MRS 37, 88. člen
ženih podjetij. [glej: Pridružena podjetja [member];
Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIs
suedThatAreIncludedInInsurer
sRegulatoryCapital

Delež izdanih dolžniških
Podjetju pripadajoči delež izdanih dolžniških instrumen primer:
instrumentov, ki so vključeni v tov, vključenih v zavarovateljev regulativni kapital.
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
zavarovateljev regulativni kapital
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
credit

18.12.2020

Delež zneska, ki bi se
prerazvrstil iz poslovnega izida v
drugi vseobsegajoči donos z
uporabo izravnalnega pristopa,
če se za finančna sredstva ne bi
odpravila določitev

Uradni list Evropske unije

ShareOfAmountThatWouldHa X duration,
debit
veBeenReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehensi
veIncomeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHad
NotBeenDedesignated

SL

ifrs-full
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in drugi
atributi
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Pojasnilo oznake

Sklic

Delež obveznosti za odloženi
davek za obveznosti iz naslova
pogodb iz področja uporabe
MSRP 4 in iz naslova
neizpeljanih naložbenih pogodb

Podjetju pripadajoči delež zneska obveznosti za odloženi
davek za obveznosti iz naslova pogodb iz področja
uporabe MSRP 4 in iz neizpeljanih naložbenih pogodb.
[glej: Obveznosti za odloženi davek]

primer:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArisingFro
mAssetsBackingContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Delež izpeljanih obveznosti,
uporabljenih za zmanjševanje
tveganj, ki izhajajo iz sredstev, s
katerimi se krijejo pogodbe iz
področja uporabe MSRP 4 in
neizpeljane naložbene pogodbe

Podjetju pripadajoči delež zneska izpeljanih obveznosti,
uporabljenih za zmanjševanje tveganj, ki izhajajo iz sred
stev, s katerimi se krijejo pogodbe iz področja uporabe
MSRP 4 in neizpeljane naložbene pogodbe. [glej: Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

primer:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU
sedToMitigateRisksArising
FromContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

X instant,
credit

Delež izpeljanih obveznosti,
uporabljenih za zmanjševanje
tveganj, ki izhajajo pogodb iz
področja uporabe MSRP 4 in
neizpeljanih naložbenih pogodb

Podjetju pripadajoči delež zneska izpeljanih obveznosti,
uporabljenih za zmanjševanje tveganj, ki izhajajo iz
pogodb iz področja uporabe MSRP 4 in neizpeljanih
naložbenih pogodb. [glej: Izpeljani finančni instrumenti
[member]]

primer:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaOfI
FRS4CarryingAmountApplyin
gIAS39

X instant,
debit

Delež finančnih sredstev,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP
4, knjigovodska vrednost na
podlagi MRS 39

Podjetju pripadajoči delež knjigovodske vrednosti finan
čnih sredstev, opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4, na
podlagi MRS 39. V primeru finančnih sredstev, merjenih
po odplačni vrednosti, znesek pred prilagoditvijo za
morebitne popravke vrednosti zaradi oslabitev. [glej:
Finančna sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP 4,
poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaOfI
FRS4FairValue

X instant,
debit

Delež finančnih sredstev,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP
4, poštena vrednost

Podjetju pripadajoči delež poštene vrednosti finančnih
sredstev, opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4. [glej: Finančna
sredstva, opisana v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vred
nost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

L 429/679
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ShareOfDeferredTaxLiabilitie
sOnLiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfI
FRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

SL

ifrs-full

18.12.2020
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atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Delež finančnih sredstev,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP
4, ki nimajo nizkega kreditnega
tveganja, knjigovodska vrednost
na podlagi MRS 39

Podjetju pripadajoči delež knjigovodske vrednosti finan
čnih sredstev, opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4, ki nimajo
nizkega kreditnega tveganja, na podlagi MRS 39. V
primeru finančnih sredstev, merjenih po odplačni vredno
sti, znesek pred prilagoditvijo za morebitne popravke
vrednosti zaradi oslabitev. [glej: Finančna sredstva, opisana
v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaOfI
FRS4ThatDoNotHaveLowCre
ditRiskFairValue

X instant,
debit

Delež finančnih sredstev,
opisanih v 39.E(a) členu MSRP
4, ki nimajo nizkega kreditnega
tveganja, poštena vrednost

Podjetju pripadajoči delež poštene vrednosti finančnih
sredstev, opisanih v 39.E(a) členu MSRP 4, ki nimajo
nizkega kreditnega tveganja. [glej: Finančna sredstva,
opisana v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Delež finančnih sredstev, razen
tistih, opisanih v 39.E(a) členu
MSRP 4, poštena vrednost

Podjetju pripadajoči delež poštene vrednosti finančnih
sredstev, ki niso finančna sredstva, opisana v 39.E(a)
členu MSRP 4. [glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a)
členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAp
plied

X instant,
debit

Delež finančnih sredstev, za
katera se uporablja izravnalni
pristop

Podjetju pripadajoči delež finančnih sredstev, za katera se razkritje:
uporablja izravnalni pristop. [glej: Finančna sredstva]
MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair X duration,
ValueOfFinancialAssetsDescri debit
bedInParagraph39EaOfIFRS4

Delež povečanja (zmanjšanja)
poštene vrednosti finančnih
sredstev, opisanih v 39.E(a)
členu MSRP 4

Podjetju pripadajoči delež povečanja (zmanjšanja) poštene
vrednosti finančnih sredstev, opisanih v 39.E(a) členu
MSRP 4. [glej: Finančna sredstva, opisana v 39.E(a)
členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair X duration,
ValueOfFinancialAssetsOtherT debit
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

Delež povečanja (zmanjšanja)
poštene vrednosti finančnih
sredstev razen finančnih sredstev
iz 39.E(a) člena MSRP 4

Podjetju pripadajoči delež povečanja (zmanjšanja) poštene
vrednosti finančnih sredstev, ki niso finančna sredstva,
opisana v 39.E(a) členu MSRP 4. [glej: Finančna sredstva,
opisana v 39.E(a) členu MSRP 4, poštena vrednost]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit
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ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaOfI
FRS4ThatDoNotHaveLowCre
ditRiskCarryingAmountAp
plyingIAS39

SL

ifrs-full
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Sklic

Delež obveznosti, ki nastanejo,
ker zavarovatelj izdaja ali
izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo
pogodb iz področja uporabe
MSRP 4 in neizpeljanih
naložbenih pogodb

Podjetju pripadajoči delež zneska obveznosti, ki nastanejo,
ker zavarovatelj izdaja ali izpolnjuje obveznosti, ki izha
jajo pogodb iz področja uporabe MSRP 4 in neizpeljanih
naložbenih pogodb.

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvest
mentContractLiabilitiesMeasu
redAtFairValueThroughProfi
tOrLossApplyingIAS39

X instant,
credit

Delež obveznosti iz neizpeljanih
naložbenih pogodb, merjenih po
pošteni vrednosti prek
poslovnega izida na podlagi
MRS 39

Podjetju pripadajoči delež zneska obveznosti iz neizpe
ljanih naložbenih pogodb, merjenih po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida na podlagi MRS 39. [glej: Izpeljani
finančni instrumenti [member]]

razkritje:
MSRP 4, 39.J(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, čisti
znesek po odštetju davka

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]

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

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodBeforeTax

X duration,
credit

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, 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, obračunane
po kapitalski metodi; Skupni podvigi [member]; Drugi
vseobsegajoči donos]

razkritje: MRS 1, 91.(b) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M(b)
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodBeforeTa
xAbstract

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, pred
obdavčitvijo [abstract]

L 429/681
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ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodNetOfTa
xAbstract

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, čisti
znesek po odštetju davka
[abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTax

X duration,
credit

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, ki
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 kapi
talske metode, ki bo prerazvrščen v poslovni izid, pred
obdavčitvijo.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih podjetij in
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode, ki
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 kapi
talske metode, ki bo prerazvrščen v poslovni izid, čisti
znesek po odštetju davka.

ifrs-full

X duration,
ShareOfOtherComprehensi
credit
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTax

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih 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 kapi
talske metode, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid, pred
obdavčitvijo.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
X duration,
veIncomeOfAssociatesAnd
credit
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethodThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

Delež v drugem vseobsegajočem
donosu pridruženih 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 kapi
talske metode, ki ne bo prerazvrščen v poslovni izid, čisti
znesek po odštetju davka.

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingEquity
Method

Delež v poslovnem izidu
pridruženih podjetij, obračunan
z uporabo kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu pridruženih splošna praksa: MRS 1, 85.
podjetij, obračunan z uporabo kapitalske metode. [glej: člen
Pridružena podjetja [member]; Naložbe, obračunane po
kapitalski metodi; Poslovni izid]

Uradni list Evropske unije
18.12.2020

X duration,
credit

SL

ifrs-full

L 429/682

Predpona

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X duration,
credit

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Delež v poslovnem izidu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu pridruženih
podjetij in skupnih podvigov, obračunan z uporabo kapi
talske metode. [glej: Pridružena podjetja [member];
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Skupni
podvigi [member]; Poslovni izid]

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

SL

Ime elementa/vloga URI

18.12.2020

Predpona

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodAb
stract

Delež v poslovnem izidu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode [abstract]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuin X duration,
gOperationsOfAssociatesAnd credit
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethod

Delež v poslovnem izidu iz
ohranjenega poslovanja
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu iz ohranje razkritje: MSRP 12, B16.(a)
nega poslovanja pridruženih podjetij in skupnih podvigov, člen
obračunan z uporabo kapitalske metode. [glej: Pridružena
podjetja [member]; Ohranjeno poslovanje [member];
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Skupni
podvigi [member]; Poslovni izid iz ohranjenega poslova
nja]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfDisconti
nuedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Delež v poslovnem izidu iz
ustavljenega poslovanja
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu po obdav razkritje: MSRP 12, B16.(b)
čitvi iz ustavljenega poslovanja pridruženih podjetij in člen
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]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVen
turesAccountedForUsingEqui
tyMethod

X duration,
credit

Delež v poslovnem izidu
skupnih podvigov, obračunan z
uporabo kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v poslovnem izidu skupnih splošna praksa: MRS 1, 85.
podvigov, obračunan z uporabo kapitalske metode. [glej: člen
Naložbe, obračunane po kapitalski metodi; Skupni
podvigi [member]; Poslovni izid]

L 429/683

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

Uradni list Evropske unije

ifrs-full

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Delež prilagoditev zaradi
prerazvrstitev za finančna
sredstva, za katera je bila
odpravljena določitev, da se
zanje uporablja izravnalni
pristop, pred obdavčitvijo

Podjetju pripadajoči delež zneska prilagoditev zaradi
prerazvrstitev, povezanega s finančnimi sredstvi, za katera
je bila v poročevalskem obdobju odpravljena 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 vseobsega
jočem donosu. [glej: Drugi vseobsegajoči donos]

razkritje:
MSRP 4, 39.M(b) člen –
začetek veljavnosti ob prvi
uporabi MSRP 9

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThat
HaveBeenDedesignatedFromO
verlayApproachNetOfTax

X duration,
debit

Delež prilagoditev zaradi
prerazvrstitev za finančna
sredstva, za katera je bila
odpravljena določitev, da se
zanje uporablja izravnalni
pristop, čisti znesek po odštetju
davka

Podjetju pripadajoči delež zneska prilagoditev zaradi razkritje: MSRP 4, 39.M(b) člen
prerazvrstitev, povezanega s finančnimi sredstvi, za katera – začetek veljavnosti ob prvi
je bila v poročevalskem obdobju odpravljena določitev, da uporabi MSRP 9
se zanje uporablja izravnalni pristop, 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 vseobsega
joči donos]

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Delež v celotnem
vseobsegajočem donosu
pridruženih podjetij in skupnih
podvigov, obračunan z uporabo
kapitalske metode

Podjetju pripadajoči delež v celotnem vseobsegajočem razkritje: MSRP 12, B16.(d)
donosu pridruženih podjetij in skupnih podvigov, obra člen
čunan z uporabo kapitalske metode. [glej: Pridružena
podjetja [member]; Skupni podvigi [member]; Naložbe,
obračunane po kapitalski metodi]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Vplačani presežek kapitala

Znesek, ki je bil ali bo prejet iz naslova izdaje delnic primer: MRS 1, 78.(e) člen
podjetja, ki presega nominalno vrednost.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Vplačani presežek kapitala
[member]

Ta pripadnik pomeni znesek, ki je bil ali bo prejet iz razkritje: MRS 1, 106. člen
naslova izdaje delnic podjetja, ki presega nominalno vred
nost.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOr
ByItsSubsidiariesOrAssociates

shares

Število delnic podjetja v lasti
podjetja ali njegovih odvisnih
oziroma pridruženih podjetij

Število delnic podjetja, ki so v lasti podjetja ali njegovih razkritje: MRS 1, 79.(a)(vi) člen
odvisnih oziroma pridruženih podjetij. [glej: Pridružena
podjetja [member]; Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnde
rOptionsAndContractsForSa
leOfShares

shares

Število delnic, prihranjenih za
izdajo po opcijah in prodajnih
pogodbah

Število delnic, prihranjenih za izdajo po opcijah in razkritje: MRS 1, 79.(a)(vii)
prodajnih pogodbah.
člen

18.12.2020

X duration,
debit
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ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThat
HaveBeenDedesignatedFromO
verlayApproachBeforeTax
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Ships

X instant,
debit

Ladje

Znesek opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavlja primer: MRS 16, 37.(d) člen
pomorska plovila, ki se uporabljajo pri poslovanju podje
tja. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ShipsMember

member

Ladje [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred primer: MRS 16, 37.(d) člen
stev, ki predstavlja pomorska plovila, ki se uporabljajo pri
poslovanju podjetja. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Kratkoročna najeta posojila

Znesek kratkoročnih najetih posojil. [glej: Najeta posojila] splošna praksa: MRS 1, 55.
člen

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Kratkoročna najeta posojila
[member]

Ta pripadnik pomeni kratkoročna najeta posojila. [glej: primer: MRS 7 C Uskladitev
Najeta posojila]
obveznosti, ki izhajajo iz
aktivnosti financiranja, primer:
MRS 7, 44.C člen

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Kratkoročne pogodbe [member]

Ta pripadnik pomeni kratkoročne pogodbe s kupci.

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs X instant,
CashEquivalents
debit

Kratkoročni depoziti, razvrščeni
kot denarni ustrezniki

Razred denarnih ustreznikov, ki predstavljajo kratkoročne splošna praksa: MRS 7, 45.
depozite. [glej: Denarni ustrezniki]
člen

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifie X instant,
dAsCashEquivalents
debit

Kratkoročni depoziti, ki niso
Znesek kratkoročnih depozitov, ki jih ima podjetje in ki splošna praksa: MRS 1, 55.
razvrščeni kot denarni ustrezniki niso razvrščeni kot denarni ustrezniki. [glej: Denarni člen
ustrezniki]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc X instant,
credit
cruals

Vnaprej vračunani stroški
kratkoročnih zaslužkov
zaposlencev

Znesek vnaprej vračunanih stroškov zaslužkov zapo splošna praksa: MRS 1, 78.
slencev (razen odpravnin), za katere se pričakuje, da člen
bodo v celoti poravnani v dvanajstih mesecih po koncu
letnega poročevalskega obdobja, v katerem so zaposlenci
opravljali zadevno delo. [glej: Vnaprej vračunani stroški,
razvrščeni kot kratkoročni]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

Odhodki za kratkoročne
zaslužke zaposlencev

Znesek odhodkov za zaslužke zaposlencev (razen odprav splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
nin), za katere se pričakuje, da bodo v celoti poravnani v člen
dvanajstih mesecih po koncu letnega poročevalskega
obdobja, v katerem so zaposlenci opravljali zadevno delo.

SL

ifrs-full
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X duration,
debit

primer: MSRP 15, B89.(e) člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

L 429/686

Predpona

Odhodki za kratkoročne
zaslužke zaposlencev [abstract]

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassifie
dAsCashEquivalents

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsPro X instant,
credit
vision

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Razne druge kratkoročne
rezervacije

Znesek raznih drugih kratkoročnih rezervacij. [glej: Razne splošna praksa: MRS 1, 78.(d)
druge rezervacije]
člen

ifrs-full

ShorttermOnerousContract
sProvision

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije za
kočljive pogodbe

Znesek kratkoročnih rezervacij za kočljive pogodbe. [glej: primer: MRS 37, 66. člen
Rezervacije za kočljive pogodbe]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAndRe
habilitationCosts

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije za
stroške razgradnje, obnove in
ponovnega oživljanja

Znesek kratkoročnih rezervacij za stroške razgradnje, primer: MRS 37 D, primeri:
obnove in ponovnega oživljanja. [glej: Rezervacije za Razkritja, primer: MRS 37, 87.
stroške razgradnje, obnove in ponovnega oživljanja]
člen

ifrs-full

ShorttermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije za
reorganiziranje

Znesek kratkoročnih rezervacij za reorganiziranje. [glej: primer: MRS 37, 70. člen
Rezervacije za reorganiziranje]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Kratkoročne rezervacije za
jamstva

Znesek kratkoročnih rezervacij za jamstva. [glej: Rezerva primer: MRS 37, primer 1,
cije za jamstva]
Jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAsso
ciatesAxis

axis

Pridružena podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(d) člen,
razkritje: MSRP 4, 39.M
člen – začetek veljavnosti ob
prvi uporabi MSRP 9, razkritje:
MSRP 4, 39.J člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

X instant,
debit

Kratkoročne naložbe, razvrščene Razvrstitev denarnih ustreznikov, ki predstavljajo kratko splošna praksa: MRS 7, 45.
kot denarni ustrezniki
ročne naložbe. [glej: Denarni ustrezniki]
člen

SL

ifrs-full

Kratkoročne rezervacije za sodne Znesek kratkoročnih rezervacij za sodne postopke. [glej: primer: MRS 37, primer 10 A,
postopke
Rezervacije za sodne postopke]
sodni postopek, primer: MRS
37, 87. člen
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

SignificantInvestmentsInSubsi
diariesAxis

axis

Odvisna podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 27, 17.(b) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MRS 27, 16.(b) člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 12, B4.(a) člen

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tAssets

X.XX instant

Pomembni neopazovani vložek,
sredstva

Vrednost pomembnega neopazovanega vložka, uporablje razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nega pri merjenju poštene vrednosti sredstev.

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X.XX instant

Pomembni neopazovani vložek,
lastni kapitalski instrumenti
podjetja

Vrednost pomembnega neopazovanega vložka, uporablje razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nega pri merjenju poštene vrednosti lastnih kapitalskih
instrumentov podjetja.

ifrs-full

SignificantUnobservableInput
Liabilities

X.XX instant

Pomembni neopazovani vložek,
obveznosti

Vrednost pomembnega neopazovanega vložka, uporablje razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
nega pri merjenju poštene vrednosti obveznosti.

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYear
Member

member

Šest let pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo šest let pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Prispevki za socialno varnost

Razred odhodkov za zaslužke zaposlencev, ki predstavlja splošna praksa: MRS 19, 9.
prispevke za socialno varnost. [glej: Odhodki za zaslužke člen
zaposlencev]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Kratkoročni nadomestni deli

Razvrstitev kratkoročnih zalog, ki predstavljajo vrednost splošna praksa: MRS 2, 37.
zamenljivih delov, ki se hranijo v zalogah in se upora člen
bljajo za popravila ali zamenjavo pokvarjenih delov. [glej:
Zaloge]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem
ber

member

Državni programi z določenimi
zaslužki [member]

Ta pripadnik pomeni programe z določenimi zaslužki, ki razkritje: MRS 19, 45. člen
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]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAb
stract

Izkazi denarnih tokov [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEqui
tyAbstract

Izkaz sprememb lastniškega
kapitala [abstract]

SL
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Izkaz sprememb lastniškega
kapitala [table]

Seznam, ki razkriva informacije, povezane s spremem razkritje: MRS 1, 106. člen
bami lastniškega kapitala.

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAb
stract

Izkaz sprememb čistih sredstev,
ki so na voljo za pokojnine
[abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveIn
comeAbstract

Izkaz vseobsegajočega donosa
[abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositio
nAbstract

Izkaz finančnega položaja
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meAbstract

Izkaz poslovnega izida in
drugega vseobsegajočega donosa
[abstract]

ifrs-full

StatementThatComparativeIn text
formationDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

Izjava, da primerjalne
informacije niso v skladu z
MSRP 7 in MSRP 9

ifrs-full

StatementThatEntityAppliesPa
ragraph20OfIFRS17InDetermi
ningGroupsOfInsuranceCon
tracts

text

Izjava o skladnosti z MSRP [text Nedvoumno in absolutno izjavo o skladnosti z vsemi razkritje: MRS 1, 16. člen
block]
zahtevami MSRP.

Izjava, da primerjalne informacije niso v skladu z MSRP 7 razkritje: MSRP 1, E2.(b) člen
in MSRP 9.

Izjava, da podjetje uporablja 20. Izjava, da podjetje uporablja 20. člen MSRP 17 pri dolo razkritje:
člen MSRP 17 pri določanju
čanju skupin zavarovalnih pogodb, za katere uporablja MSRP 17, 126. člen – začetek
skupin zavarovalnih pogodb
zahteve glede pripoznanja in merjenja iz MSRP 17. [glej: veljavnosti 1.1.2021
Zavarovalne pogodbe [member]]

18.12.2020
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Vrstične postavke predstavljajo pojme, ki so vključeni v
razpredelnico. Ti pojmi se uporabljajo za razkritje infor
macij, ki se poročajo in so povezane s pripadniki domene,
določenimi na eni ali več oseh razpredelnice.

StatementOfChangesInEquity
LineItems

text block

Sklic

Izkaz sprememb lastniškega
kapitala [line items]

ifrs-full
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Pojasnilo oznake
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Sklic

StatementThatEntityDoesNot
DisclosePreviouslyUnpublishe
dInformationAboutClaimsDe
velopmentThatOccurredEar
lierThanFiveYearsBeforeEndO
fAnnualReportingPeriodInW
hichItFirstAppliesIFRS17

text

Izjava, da podjetju ni treba
razkriti prej neobjavljenih
informacij o razvoju škod, ki so
nastale pred več kot petimi leti
od konca letnega poročevalskega
obdobja, v katerem prvič
uporabi MSRP 17

Izjava, da podjetju ni treba razkriti prej neobjavljenih razkritje:
informacij o razvoju škod, ki so nastale pred več kot MSRP 17, C28. člen – začetek
petimi leti od konca letnega poročevalskega obdobja, v veljavnosti 1.1.2021
katerem prvič uporabi MSRP 17.

ifrs-full

StatementThatEntityElected
ToUseExemptionThatPermit
sEntityToRetainAccountingPo
liciesForFinancialInstrument
sAppliedByAssociateOrJoint
VentureWhenApplyingEquity
Method

text

Izjava, da se je podjetje odločilo
uporabiti oprostitev, ki podjetju
dovoljuje ohranitev
računovodskih usmeritev za
finančne instrumente, ki jih
uporablja pridruženo podjetje ali
skupni podvig, kadar uporablja
kapitalsko metodo

Izjava, da se je podjetje odločilo uporabiti oprostitev, ki
podjetju dovoljuje ohranitev računovodskih usmeritev za
finančne instrumente, ki jih uporablja pridruženo podjetje
ali skupni podvig, kadar uporablja kapitalsko metodo.

ifrs-full

StatementThatEntityHasCho
senPracticalExpedientWhenAs
sessingWhetherContractIsOr
ContainsLeaseAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS16

text

Izjava, da se je podjetje pri
ocenjevanju, ali je pogodba na
dan začetne uporabe MSRP 16
najemna oziroma vsebuje najem,
odločilo za praktično rešitev

Izjava, da se je podjetje pri ocenjevanju, ali je pogodba na razkritje: MSRP 16, C4. člen
dan začetne uporabe MSRP 16 najemna oziroma vsebuje
najem, odločilo za praktično rešitev iz C3. člena MSRP
16.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsAp
plyingOverlayApproach

text

Izjava, da zavarovatelj uporablja
izravnalni pristop

Izjava, da zavarovatelj uporablja izravnalni pristop.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsAp
plyingTemporaryExemption
FromIFRS9

text

Izjava, da zavarovatelj uporablja
začasno oprostitev uporabe
MSRP 9

Izjava, da zavarovatelj uporablja začasno oprostitev razkritje:
uporabe MSRP 9.
MSRP 4, 39.C člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLon
gerQualifiesToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

text

Izjava, da zavarovatelj ne
izpolnjuje več pogojev za
uporabo začasne oprostitve
uporabe MSRP 9

Izjava, da zavarovatelj ne izpolnjuje več pogojev za razkritje:
uporabo začasne oprostitve uporabe MSRP 9.
MSRP 4, 39D.(a) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

razkritje:
MSRP 4, 39I. člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021
Uradni list Evropske unije

razkritje:
MSRP 4, 39.L(a) člen – začetek
veljavnosti ob prvi uporabi
MSRP 9

L 429/689

Ime elementa/vloga URI

StatementThatInvestmentEnti
tyIsRequiredToApplyExcep
tionFromConsolidation

ifrs-full

text

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

StatementThatInvestmentEnti text
tyPreparesSeparateFinancialSta
tementsAsItsOnlyFinancialSta
tements

Izjava da naložbeno podjetje
pripravlja ločene računovodske
izkaze kot svoje edine
računovodske izkaze

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]]

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForLeasesOfLowvalueAssetsU
singRecognitionExemption

text

Izjava, da najemnik obračunava
najeme sredstev majhne
vrednosti z uporabo izvzetja iz
pripoznanja

Izjava, da najemnik obračunava najeme sredstev majhne razkritje: MSRP 16, 60. člen
vrednosti z uporabo izvzetja iz pripoznanja iz 6. člena
MSRP 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsingReco
gnitionExemption

text

Izjava, da najemnik obračunava
kratkoročne najeme z uporabo
izvzetja iz pripoznanja

Izjava, da najemnik obračunava kratkoročne najeme z razkritje: MSRP 16, 60. člen
uporabo izvzetja iz pripoznanja iz 6. člena MSRP 16.
Kratkoročni najem je najem, ki je imel na začetni
datum trajanje največ 12 mesecev. Najem z možnostjo
nakupa se ne šteje za kratkoročni najem.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPrac
ticalExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyToLea
sesClassifiedAsOperatingLease
sApplyingIAS17

text

Izjava, da najemnik uporablja
praktične rešitve pri uporabi
MSRP 16 za nazaj za najeme, ki
so bili razvrščeni kot poslovni
najemi z uporabo MRS 17

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
kot poslovni najemi z uporabo MRS 17, uporablja eno ali
več praktičnih rešitev iz C10. člena MSRP 16.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpe
dientAboutExistenceOfSignifi
cantFinancingComponentHas
BeenUsed

text

Izjava, da je bila uporabljena
praktična rešitev glede obstoja
pomembne sestavine
financiranja

Izjava, da je bila uporabljena praktična rešitev glede razkritje: MSRP 15, 129. člen
obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi s
kupcem.

18.12.2020

Izjava, da mora naložbeno podjetje uporabiti izjemo od razkritje: MSRP 12, 19.A člen
konsolidacije. [glej: Razkritje naložbenih podjetij [text
block]]

Uradni list Evropske unije

Izjava, da mora naložbeno
podjetje uporabiti izjemo od
konsolidacije

SL

ifrs-full

Vrsta elementa
in drugi
atributi

L 429/690

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

StatementThatPracticalExpe
dientAboutIncrementalCost
sOfObtainingContractHasBee
nUsed

text

Izjava, da je bila uporabljena
praktična rešitev glede dodatnih
stroškov za pridobitev pogodbe

Izjava, da je bila uporabljena praktična rešitev glede doda razkritje: MSRP 15, 129. člen
tnih stroškov za pridobitev pogodbe s kupcem.

ifrs-full

StatementThatRateRegulatorI
sRelatedParty

text

Izjava, da je regulator cen
povezana stranka

Izjava, da je regulator cen povezana stranka podjetja. [glej: razkritje: MSRP 14, 30.(b) člen
Opis identitete regulatorja cen; Povezane stranke [mem
ber]]

ifrs-full

StatementThatRegulatoryDe
ferralAccountBalanceIsNoLon
gerFullyRecoverableOrReversi
ble

text

Izjava, da se stanja na kontu
odloženih zneskov zaradi
zakonske regulacije ne da več v
celoti povrniti ali razveljaviti

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]]

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
text
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnema 1 in 2 po hierarhiji
poštene vrednosti, sredstva

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnema 1 in splošna praksa: MSRP 13,
2 po hierarhiji poštene vrednosti sredstev.
93.(c) člen

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
text
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnema 1 in 2 po hierarhiji
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnema 1 in splošna praksa: MSRP 13,
2 po hierarhiji poštene vrednosti lastnih kapitalskih 93.(c) člen
instrumentov podjetja.

ifrs-full

text
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1AndLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabi
lities

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnema 1 in 2 po hierarhiji
poštene vrednosti, obveznosti

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnema 1 in splošna praksa: MSRP 13,
93.(c) člen
2 po hierarhiji poštene vrednosti obveznosti.

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnmi 1, 2 ali 3 po hierarhiji
poštene vrednosti, sredstva

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnmi 1, 2 splošna praksa: MSRP 13,
93.(c) člen, splošna praksa:
ali 3 po hierarhiji poštene vrednosti sredstev.
MSRP 13, 93.(e)(iv) člen

Uradni list Evropske unije

text

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnmi 1, 2 ali 3 po hierarhiji
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnmi 1, 2 splošna praksa: MSRP 13,
ali 3 po hierarhiji poštene vrednosti lastnih kapitalskih 93.(c) člen, splošna praksa:
instrumentov podjetja.
MSRP 13, 93.(e)(iv) člen

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Izjava, da ni bilo prenosov med
ravnmi 1, 2 ali 3 po hierarhiji
poštene vrednosti, obveznosti

Izjava, da med letom ni bilo prenosov med ravnmi 1, 2 splošna praksa: MSRP 13,
93.(c) člen, splošna praksa:
ali 3 po hierarhiji poštene vrednosti obveznosti.
MSRP 13, 93.(e)(iv) člen

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCom text
parativeInformationHasBeen
PreparedOnDifferentBasis

Izjava, da so bile neprilagojene Izjava, da so bile neprilagojene primerjalne informacije v razkritje: MSRP 10, C6.B člen,
računovodskih izkazih pripravljene na drugačni podlagi. razkritje: MSRP 11, C13.B
primerjalne informacije
pripravljene na drugačni podlagi
člen, razkritje: MRS 16, 80.A
člen, razkritje: MRS 27, 18.I
člen, razkritje: MRS 38, 130.I
člen, razkritje: MSRP 17, C27.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Zakonsko predpisane rezerve

Sestavina lastniškega kapitala, ki predstavlja rezerve na splošna praksa: MRS 1, 55.
podlagi zakonskih zahtev.
člen

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Zakonsko predpisane rezerve
[member]

Ta pripadnik pomeni sestavino lastniškega kapitala, ki splošna praksa: MRS 1, 108.
predstavlja rezerve na podlagi zakonskih zahtev.
člen

ifrs-full

StructuredDebtAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Strukturirani dolg, znesek, ki
prispeva k pošteni vrednosti
sredstev programa

Znesek, ki ga je dolg, ki je bil strukturiran, da bi izpolnil primer: MRS 19, 142.(h) člen
določen naložbeni cilj, prispeval k pošteni vrednosti sred
stev programa z določenimi zaslužki. [glej: Sredstva
programa, po pošteni vrednosti; Programi z določenimi
zaslužki [member]]

18.12.2020

text
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StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

SL

ifrs-full

L 429/692

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

SubclassificationsOfAssetsLia
bilitiesAndEquitiesAbstract

Podvrste sredstev, obveznosti in
lastniškega kapitala [abstract]

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationReve
nue

X duration,
credit

Prihodki iz prodaje publikacij
naročnikom

Znesek prihodkov iz prodaje publikacij, ki izvirajo iz splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
naročnin. [glej: Prihodki; Prihodki iz prodaje publikacij] člen

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Naknadno pripoznanje terjatev
za odloženi davek, dobro ime

Zmanjšanje dobrega imena zaradi naknadnega pripo razkritje: MSRP 3, B67.(d)(iii)
znanja terjatev za odloženi davek v obdobju merjenja člen
pri poslovni združitvi. [glej: Dobro ime; Terjatve za odlo
ženi davek; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Odvisna podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni podjetja, ki jih obvladuje drugo razkritje:
podjetje.
razkritje:
razkritje:
razkritje:

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNon
controllingInterestsMember

member

Odvisna podjetja s pomembnimi Ta pripadnik pomeni odvisna podjetja, ki imajo neobvla razkritje: MSRP 12, 12. člen
neobvladujočimi deleži
dujoče deleže, pomembne za poročajoče podjetje. [glej:
[member]
Odvisna podjetja [member]; Neobvladujoči deleži]

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDa
taAboutWhatEntityManage
sAsCapital

text

Povzetek kvantitativnih
podatkov o tem, kaj podjetje
upravlja kot kapital

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

X instant,
credit

Podrejene obveznosti

Znesek obveznosti, ki so podrejene drugim obveznostim splošna praksa: MRS 1, 55.
glede terjatev.
člen

Podrejene obveznosti [abstract]
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MRS 24, 19.(c) člen,
MRS 27, 17.(b) člen,
MRS 27, 16.(b) člen,
MSRP 12, B4.(a) člen

L 429/693

Povzetek količinskih podatkov o tem, kaj podjetje upravlja razkritje: MRS 1, 135.(b) člen
kot kapital.

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Povzetek količinskih podatkov o Razkritje povzetka količinskih podatkov o izpostavljenosti razkritje: MSRP 7, 34.(a) člen
izpostavljenosti podjetja
podjetja tveganjem, ki izhajajo iz finančnih instrumentov.
tveganju [text block]
To razkritje temelji na informacijah, notranje zagoto
vljenih 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]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataA
boutPuttableFinancialInstru
mentsClassifiedAsEquityInstru
ments

text

Povzetek količinskih podatkov o Povzetek količinskih podatkov o prodajljivih finančnih razkritje: MRS 1, 136.A(a) člen
prodajljivih finančnih
instrumentih, razvrščenih kot kapitalski instrumenti. [glej:
instrumentih, razvrščenih kot
Finančni instrumenti, razred [member]]
kapitalski instrumenti

ifrs-full

SummaryQuantitativeInforma
tionAboutExposureToRiskTha
tArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Explanatory

text block

Povzetek kvantitativnih
Razkritje povzetka kvantitativnih informacij o izpostavlje razkritje: MSRP 17, 125.(a)
informacij o izpostavljenosti
nosti podjetja tveganju, ki izhaja iz pogodb iz področja člen – začetek veljavnosti
tveganju, ki izhaja iz pogodb iz uporabe MSRP 17.
1.1.2021
področja uporabe MSRP 17 [text
block]

ifrs-full

SupportProvidedToStructure
X duration
dEntityWithoutHavingContrac
tualObligationToDoSo

Podpora strukturiranemu
Vrednost finančne ali druge podpore (npr. nakup sredstev razkritje: MSRP 12, 15.(a) člen,
podjetju brez pogodbene zaveze strukturiranega podjetja ali instrumentov, ki jih je izdalo razkritje: MSRP 12, 30.(a) člen
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]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractual
ObligationToDoSo

Podpora odvisnemu podjetju s
strani naložbenega podjetja ali
njegovih odvisnih podjetij brez
pogodbene zaveze

X duration

Vrednost podpore odvisnemu podjetju s strani naložbe razkritje: MSRP 12, 19.E(a)
nega podjetja ali njegovih odvisnih podjetij brez pogod člen
bene zaveze k podpori. [glej: Razkritje naložbenih podjetij
[text block]; Odvisna podjetja [member]]

18.12.2020

text block
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SummaryQuantitativeDataA
boutEntitysExposureToRisk

SL

ifrs-full

L 429/694

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
debit

Označba

Presežek (primanjkljaj) v
programu

Pojasnilo oznake

Sklic

SurplusDeficitInPlan

Poštena vrednost vseh sredstev programa, zmanjšana za splošna praksa: MRS 19, 57.(a)
sedanjo vrednost obveze za določene zaslužke. [glej: Sred člen
stva programa [member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

ifrs-full

SwapContractMember

member

Pogodba o zamenjavi [member]

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]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Opredmetena sredstva za
raziskovanje in vrednotenje

Vrednost sredstev za raziskovanje in vrednotenje, ki so v razkritje: MSRP 6, 25. člen
skladu z računovodsko usmeritvijo podjetja pripoznana
kot opredmetena sredstva. [glej: Sredstva za raziskovanje
in vrednotenje [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Opredmetena sredstva za
raziskovanje in vrednotenje
[member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred razkritje: MSRP 6, 25. člen
stev, ki predstavlja opredmetena sredstva za raziskovanje
in vrednotenje. [glej: Sredstva za raziskovanje in vredno
tenje [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDe
ferralAccountBalancesMember

member

Stanja na kontih odloženih
zneskov zaradi zakonske
regulacije, povezana z
obdavčitvijo [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]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPreviou X duration,
slyUnrecognisedTaxLossTax
credit
CreditOrTemporaryDifferen
ceOfPriorPeriodUsedToReduce
CurrentTaxExpense

Davčna ugodnost, ki izvira iz
prej nepripoznane davčne
izgube, davčnega dobropisa ali
začasne razlike prejšnjega
obdobja, ki se uporabi za
zmanjšanje odhodka za
odmerjeni davek

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 odmer
jeni davek. [glej: Začasne razlike [member]; Neizrabljene
davčne izgube [member]; Neizrabljeni davčni dobropisi
[member]]

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Presežek (primanjkljaj) v
programu [abstract]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

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]; Neizra
bljene davčne izgube [member]; Neizrabljeni davčni
dobropisi [member]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Pogojne obveznosti za davke
[member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za davke. [glej: splošna praksa: MRS 37, 88.
Pogojne obveznosti [member]]
člen

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTax
Rate

X duration,
debit

Davčni učinek spremembe
davčne stopnje

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na spre
membe davčne stopnje. [glej: Računovodski dobiček]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDeduc
tibleInDeterminingTaxablePro
fitTaxLoss

X duration,
debit

Davčni učinek odhodkov, ki se
ne odštejejo pri ugotavljanju
obdavčljivega dobička (davčne
izgube)

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na odhodke,
ki se ne odštejejo pri ugotavljanju obdavčljivega dobička
(davčne izgube). [glej: Računovodski dobiček]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Davčni učinek davčnih stopenj v Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
tujini
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na davčne
stopnje v tujini. [glej: Računovodski dobiček]

ifrs-full

TaxEffectOfImpairmentOfGo
odwill

X duration,
debit

Davčni učinek oslabitve dobrega Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri splošna praksa: MRS 12,
imena
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička 81.(c)(i) člen
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na oslabitev
dobrega imena. [glej: Računovodski dobiček; Dobro ime]

18.12.2020

Davčna ugodnost, ki izvira iz
prej nepripoznane davčne
izgube, davčnega dobropisa ali
začasne razlike prejšnjega
obdobja, ki se uporabi za
zmanjšanje odhodka za odloženi
davek

Uradni list Evropske unije

TaxBenefitArisingFromPreviou X duration,
slyUnrecognisedTaxLossTax
credit
CreditOrTemporaryDifferen
ceOfPriorPeriodUsedToReduce
DeferredTaxExpense

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Davčni učinek prihodkov, ki so
izvzeti iz obdavčitve

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na prihodke,
ki so izvzeti iz obdavčitve. [glej: Računovodski dobiček]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Davčni učinek davčnih izgub

Znesek, ki predstavlja razliko med odhodki za davek (pri razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
hodki od davka) in zmnožkom računovodskega dobička
in uporabljene davčne stopnje, ki se nanaša na davčne
izgube. [glej: Računovodski dobiček]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplica
bleTaxRate

X duration,
debit

Odhodki za davek (prihodki od
davka) po uporabljeni davčni
stopnji

Zmnožek računovodskega dobička in uporabljene davčne razkritje: MRS 12, 81.(c)(i) člen
stopnje. [glej: Računovodski dobiček; Uporabljena davčna
stopnja]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Odhodki za davek (prihodki od
davka), ki se nanašajo na
spremembe v računovodskih
usmeritvah in napake, vključene
v poslovni izid

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.

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinuedO
perationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIncome
TaxExpense

X duration,
debit

Odhodki za davke, ki niso davek Znesek odhodkov za davke brez odhodkov za davek iz splošna praksa: MRS 1, 85.
iz dobička
dobička.
člen

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGain
LossOnDiscontinuance

X duration,
debit

Odhodki za davek (prihodki od
davka), povezani z dobičkom
(izgubo) zaradi ustavitve

Odhodki za davek (prihodki od davka), povezani z razkritje: MRS 12, 81.(h)(i)
dobičkom (izgubo) zaradi ustavitve, če se poslovanje člen, razkritje: MSRP 5,
ustavi. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]]
33.(b)(iv) člen

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfi
tLossFromOrdinaryActivitie
sOfDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Odhodki za davek (prihodki od
davka), povezani s poslovnim
izidom rednega delovanja
ustavljenega poslovanja

Odhodki za davek (prihodki od davka), povezani s razkritje: MRS 12, 81.(h)(ii)
poslovnim izidom iz naslova rednega delovanja ustavlje člen, razkritje: MSRP 5,
nega poslovanja. [glej: Ustavljeno poslovanje [member]; 33.(b)(ii) člen
Poslovni izid]

Uradni list Evropske unije

TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Odhodki za davek (prihodki od
davka) iz ustavljenega poslovanja
[abstract]

L 429/697

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Učinek davčne stopnje zaradi
spremembe davčne stopnje

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz člen
spremembe davčne stopnje. [glej: Povprečna dejanska
davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustments
ForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX dura
tion

Učinek davčne stopnje na
prilagoditve za odmerjeni davek
za prejšnja obdobja

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske splošna praksa: MRS 12,
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz 81.(c)(ii) člen
prilagoditve za odmerjeni davek za prejšnja obdobja. [glej:
Povprečna dejanska davčna stopnja; Uporabljena davčna
stopnja; Prilagoditve za odmerjeni davek za prejšnja
obdobja]

ifrs-full

TaxRateEffectOfExpenseNot
DeductibleInDeterminingTaxa
bleProfitTaxLoss

X.XX dura
tion

Učinek davčne stopnje pri
odhodkih, ki se ne odštejejo pri
ugotavljanju obdavčljivega
dobička (davčne izgube)

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz člen
odhodkov, ki se ne odštejejo pri ugotavljanju obdavčlji
vega dobička. [glej: Povprečna dejanska davčna stopnja;
Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRa
tes

X.XX dura
tion

Učinek davčne stopnje pri
davčnih stopnjah v tujini

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz člen
uporabe davčnih stopenj v tujini. [glej: Povprečna
dejanska davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf X.XX dura
Goodwill
tion

Učinek davčne stopnje pri
oslabitvi dobrega imena

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske splošna praksa: MRS 12,
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz 81.(c)(ii) člen
oslabitve dobrega imena. [glej: Povprečna dejanska davčna
stopnja; Uporabljena davčna stopnja; Dobro ime]

18.12.2020

X.XX dura
tion

Uradni list Evropske unije

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Učinek davčne stopnje pri
prihodkih, ki so izvzeti iz
obdavčitve

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz člen
prihodkov, ki so izvzeti iz obdavčitve. [glej: Povprečna
dejanska davčna stopnja; Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX dura
tion

Učinek davčne stopnje pri
davčnih izgubah

Učinek davčne stopnje na uskladitev povprečne dejanske razkritje: MRS 12, 81.(c)(ii)
davčne stopnje in uporabljene davčne stopnje, ki izvira iz člen
davčnih izgub. [glej: Povprečna dejanska davčna stopnja;
Uporabljena davčna stopnja]

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsMember

member

Neopredmetena sredstva, ki
temeljijo na tehnologiji
[member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
predstavlja sredstva, ki temeljijo na tehnologiji. Med člen
takimi sredstvi so lahko patentirana in nepatentirana
tehnologija, podatkovne zbirke in poslovne skrivnosti.
[glej: Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
debit

Neopredmetena sredstva, ki
temeljijo na tehnologiji,
pripoznana na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za neopred splošna praksa: MSRP 3,
metena sredstva, ki temeljijo na tehnologiji, pridobljena B64.(i) člen
v poslovni združitvi. [glej: Neopredmetena sredstva, ki
temeljijo na tehnologiji [member]; poslovne združitve
[member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Začasne razlike [member]

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]]

L 429/699

X.XX dura
tion

Uradni list Evropske unije

TaxRateEffectOfRevenuesE
xemptFromTaxation

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Začasne razlike, povezane s
finančnimi naložbami v odvisna
podjetja, podružnice in
pridružena podjetja ter deleži v
skupnih aranžmajih, v zvezi s
katerimi niso pripoznane
obveznosti za odloženi davek

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 pred
vidljivi prihodnosti. [glej: Pridružena podjetja [member];
Odvisna podjetja [member]; Začasne razlike [member];
Naložbe v odvisna podjetja]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsAxis

axis

Začasna razlika, neizrabljene
davčne izgube in neizrabljeni
davčni dobropisi [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsMember

member

Začasna razlika, neizrabljene
davčne izgube in neizrabljeni
davčni dobropisi [member]

Ta pripadnik pomeni začasne razlike, neizrabljene davčne razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
izgube in neizrabljene davčne dobropise. Pomeni tudi
standardno vrednost za os ‚Začasna razlika, neizrabljene
davčne izgube in neizrabljeni davčni dobropisi‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Začasne razlike
[member]; Neizrabljeni davčni dobropisi [member];
Neizrabljene davčne izgube [member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Odhodki za odpravnine

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 normalnim datumom upokojitve, ali (b) zaradi odlo
čitve zaposlenca, da sprejme ponudbo za odpravnino v
zameno za prenehanje službovanja. [glej: Odhodki za
zaslužke zaposlencev]

18.12.2020

X instant

Uradni list Evropske unije

TemporaryDifferencesAssocia
tedWithInvestmentsInSubsidia
riesBranchesAndAssociatesAn
dInterestsInJointVentures

SL

ifrs-full
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atributi
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Pojasnilo oznake
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ThreeYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Tri leta pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo tri leta pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContract
sMember

member

Pogodbe, po katerih se plača
samo opravljeno delo in
porabljen material [member]

Ta pripadnik pomeni pogodbe, po katerih se plača samo primer: MSRP 15, B89.(d) člen
opravljeno delo in porabljen material.

ifrs-full

TimingAndReasonForTransfer
BetweenFinancialLiabilitiesAn
dEquityAttributableToChan
geInRedemptionProhibition

text

Opis časovnega okvira in
razloga za prenos med
finančnimi obveznostmi in
lastniškim kapitalom, ki ga je
mogoče pripisati spremembi
prepovedi odkupa

Opis časovnega okvira in razloga za prenos med finan razkritje: OPMSRP 2, 13. člen
čnimi obveznostmi in lastniškim kapitalom, ki ga je
mogoče pripisati spremembi prepovedi odkupa.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesAxis

axis

Čas prenosa blaga ali storitev
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(f) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr
ServicesMember

member

Čas prenosa blaga ali storitev
[member]

Ta pripadnik pomeni vse čase prenosa blaga in storitev v primer: MSRP 15, B89.(f) člen
pogodbah s kupci. Predstavlja tudi standardno vrednost za
os ‚Čas prenosa blaga ali storitev‘, če se ne uporablja
noben drug pripadnik.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Naslov prvič uporabljenega
MSRP

Naslov prvič uporabljenega MSRP. [glej: MSRP [member]] razkritje: MRS 8, 28.(a) člen

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Naslov novega MSRP

Naslov novega MSRP, ki je bil izdan, vendar še ni začel primer: MRS 8, 31.(a) člen
veljati.

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Zgornja vrednost razpona
[member]

Ta pripadnik pomeni zgornjo vrednost razpona.

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona
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primer: MSRP 13, IE63. člen,
primer: MSRP 13, B6. člen,
razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 17, 120.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 2,
45.(d) člen, splošna praksa:
MSRP 7, 7. člen

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X instant,
credit

Označba

Sklic

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in drugih razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
kratkoročnih poslovnih obveznosti. [glej: Kratkoročne
obveznosti do dobaviteljev; Druge kratkoročne poslovne
obveznosti]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPaya
bles

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPaya
blesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPaya
blesToRelatedParties

X instant,
credit

Kratkoročne poslovne
obveznosti do povezanih strank

Znesek kratkoročnih poslovnih obveznosti do povezanih splošna praksa: MRS 1, 78.
strank. [glej: Povezane stranke [member]; Poslovne obvez člen
nosti do povezanih strank]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPaya
blesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev

Kratkoročni znesek obveznosti do dobaviteljev za blago in splošna praksa: MRS 1, 78.
storitve, ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja. [glej: člen, primer: MRS 1, 70. člen
Kratkoročne obveznosti; Obveznosti do dobaviteljev]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vables

X instant,
debit

Terjatve do kupcev in druge
kratkoročne poslovne terjatve

Znesek kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih kratko razkritje: MRS 1, 54.(h) člen,
ročnih poslovnih terjatev. [glej: Kratkoročne terjatve do razkritje: MRS 1, 78.(b) člen
kupcev; Druge kratkoročne terjatve]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesDueFromRelatedParties

X instant,
debit

Kratkoročne terjatve do
povezanih strank

Znesek kratkoročnih terjatev do povezanih strank. [glej: primer: MRS 1, 78.(b) člen
Povezane stranke [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti

Znesek obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih razkritje: MRS 1, 54.(k) člen
obveznosti. [glej: Obveznosti do dobaviteljev; Druge
poslovne obveznosti]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAb
stract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti,
pripoznane na datum prevzema

Znesek, pripoznan na datum prevzema, za obveznosti do splošna praksa: MSRP 3,
dobaviteljev in druge poslovne obveznosti, prevzete v B64.(i) člen
poslovni združitvi. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRe
latedParties

X instant,
credit

Poslovne obveznosti do
povezanih strank

Znesek poslovnih obveznosti do povezanih strank. [glej: splošna praksa: MRS 1, 78.
Povezane stranke [member]]
člen

SL

Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev in druge
kratkoročne poslovne
obveznosti

Pojasnilo oznake
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Kratkoročne terjatve do kupcev
in druge kratkoročne poslovne
terjatve [abstract]

Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti
[abstract]
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Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

TradeAndOtherPayablesToTra
deSuppliers

X instant,
credit

Obveznosti do dobaviteljev

Znesek obveznosti do dobaviteljev za blago in storitve, ki splošna praksa: MRS 1, 78.
člen
se uporabljajo pri poslovanju podjetja.

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndis
countedCashFlows

X instant,
credit

Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti,
nediskontirani denarni tokovi

Znesek pogodbenih nediskontiranih denarnih tokov v primer: MSRP 7, B11.D člen,
zvezi z obveznostmi do dobaviteljev in drugimi poslov primer: MSRP 7, IG31.A člen
nimi obveznostmi. [glej: Obveznosti do dobaviteljev in
druge poslovne obveznosti]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Terjatve do kupcev in druge
terjatve

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

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
DueFromRelatedParties

X instant,
debit

Terjatve do povezanih strank

Znesek terjatev do povezanih strank. [glej: Povezane primer: MRS 1, 78.(b) člen
stranke [member]]

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Terjatve do kupcev

Znesek, ki ga kupci dolgujejo podjetju za prodano blago primer: MRS 1, 78.(b) člen
in storitve.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Terjatve do kupcev [member]

Ta pripadnik pomeni terjatve do kupcev. [glej: Terjatve do splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kupcev]
člen, razkritje: MSRP 7,
35.H(b)(iii) člen, razkritje:
MSRP 7, 35.M(b)(iii) člen,
primer: MSRP 7, 35.N člen

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMem
ber

member

Trgovanje z lastniškimi
vrednostnimi papirji [member]

Ta pripadnik pomeni lastniške vrednostne papirje, ki (a) se primer: MSRP 13, IE60. člen,
pridobijo ali prevzamejo predvsem za namene prodaje ali primer: MSRP 13, 94. člen
ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti; ali (b) so ob
začetnem pripoznanju del portfelja identificiranih finan
čnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj in za katere
obstajajo dokazi o nedavnem dejanskem kratkoročnem
pobiranju dobičkov.

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) iz trgovanja

Znesek prihodkov (odhodkov), povezanih s trgovanjem s splošna praksa: MRS 1, 85.
sredstvi in obveznostmi.
člen

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAb
stract

Prihodki (odhodki) iz trgovanja
[abstract]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDeb X duration,
tInstruments
credit

Prihodki (odhodki) iz trgovanja
z dolžniškimi instrumenti

SL

ifrs-full

18.12.2020

Predpona

Terjatve do kupcev in druge
terjatve [abstract]

Uradni list Evropske unije
L 429/703

Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja z dolžniškimi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
instrumenti. [glej: Dolžniški instrumenti v posesti; člen
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) iz trgovanja
z izpeljanimi finančnimi
instrumenti

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnE
quityInstruments

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) iz trgovanja s Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja s kapitalskimi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
kapitalskimi instrumenti
instrumenti. [glej: Kapitalski instrumenti v posesti; člen
Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFo
reignExchangeContracts

X duration,
credit

Prihodki (odhodki) iz trgovanja s Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja s pogodbami splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
pogodbami na tujo valuto
na tujo valuto. [glej: Prihodki (odhodki) iz trgovanja]
člen

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Trgovanje z vrednostnimi papirji Ta pripadnik pomeni finančne instrument, ki (a) se prido primer: MSRP 7, IG40.B člen,
[member]
bijo ali prevzamejo predvsem za namene prodaje ali primer: MSRP 7, 6. člen
ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti; ali (b) so ob
začetnem pripoznanju del portfelja identificiranih finan
čnih instrumentov, ki se upravljajo skupaj in za katere
obstajajo dokazi o nedavnem dejanskem kratkoročnem
pobiranju dobičkov. [glej: Finančni instrumenti, razred
[member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObliga
tions

X instant,
credit

Transakcijska cena, razporejena
na preostale izvršitvene obveze

ifrs-full

TransactionsRecognisedSepara axis
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinationAxis

Znesek prihodkov (odhodkov) iz trgovanja z izpeljanimi splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
finančnimi instrumenti. [glej: Izpeljani finančni instru člen
menti [member]; Prihodki (odhodki) iz trgovanja]

Uradni list Evropske unije

TradingIncomeExpenseOnDe
rivativeFinancialInstruments

SL

ifrs-full

L 429/704

Predpona

Znesek transakcijske cene, razporejen na izvršitvene razkritje: MSRP 15, 120.(a)
obveze, ki so neizpolnjene (ali delno neizpolnjene) ob člen
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]]

18.12.2020

Transakcije, ki so bile
Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 3, B64.(l) člen
pripoznane ločeno od pridobitve ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
sredstev in prevzema obveznosti ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
v poslovni združitvi [axis]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

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 prido
bitve sredstev in prevzema obveznosti v poslovni združi
tvi‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej:
poslovne združitve [member]]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabi
litiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhi
bition

X duration

Prenos med finančnimi
obveznostmi in lastniškim
kapitalom, ki ga je mogoče
pripisati spremembi prepovedi
odkupa

Znesek, ki je bil prenesen med finančnimi obveznostmi in razkritje: OPMSRP 2, 13. člen
lastniškim kapitalom in ki ga je mogoče pripisati spre
membi prepovedi odkupa.

ifrs-full

TransferFromInvestmentPro
pertyUnderConstructionOrDe
velopmentInvestmentProperty

X duration,
debit

Prenos iz naložbenih
nepremičnin v gradnji ali
razvoju, naložbene
nepremičnine

Znesek, prenesen iz naložbenih nepremičnin v gradnji ali splošna praksa: MRS 40, 76.
razvoju med dokončane naložbene nepremičnine. [glej: člen, splošna praksa: MRS 40,
Naložbene nepremičnine]
79.(d) člen

ifrs-full

TransferFromToInventoriesAn
dOwnerOccupiedPropertyIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Prenos iz zalog in lastniško
uporabljanih nepremičnin
oziroma v zaloge in lastniško
uporabljane nepremičnine,
naložbene nepremičnine

Znesek, prenesen iz zalog in lastniško uporabljanih nepre razkritje: MRS 40, 76.(f) člen,
mičnin med naložbene nepremičnine oziroma med zaloge razkritje: MRS 40, 79.(d)(vii)
in lastniško uporabljane nepremičnine iz naložbenih člen
nepremičnin. [glej: Zaloge; Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X duration,
credit

Prenosi iz drugih pokojninskih
programov oziroma med druge
pokojninske programe

Povečanje (zmanjšanje) čistih sredstev, ki so na voljo za razkritje: MRS 26, 35.(b)(x)
zaslužke, ki izhajajo iz prenosov iz drugih pokojninskih člen
programov oziroma med druge pokojninske programe.
[glej: Sredstva programa (obveznosti za program)]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
debit

Prenosi na raven 3 hierarhije
poštene vrednosti, sredstva

Znesek prenosov sredstev na raven 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti člen
[member]]

L 429/705

Transakcije, ki so bile
pripoznane ločeno od pridobitve
sredstev in prevzema obveznosti
v poslovni združitvi [member]

Uradni list Evropske unije

TransactionsRecognisedSepara member
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinationMem
ber

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prenosi na raven 3 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov podjetja razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
na raven 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Lastni kapi člen
talski instrumenti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije
poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Prenosi na raven 3 hierarhije
poštene vrednosti, obveznosti

Znesek prenosov obveznosti na raven 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti člen
[member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

X duration

Prenosi kumulativnega dobička
(izgube) znotraj lastniškega
kapitala, kadar so spremembe
kreditnega tveganja obveznosti
predstavljene v drugem
vseobsegajočem donosu

Znesek prenosov znotraj lastniškega kapitala kumulativ razkritje: MSRP 7, 10.(c) člen
nega dobička (izgube) iz finančne obveznosti, določene za
merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, pri
katerih se učinki sprememb kreditnega tveganja te obvez
nosti predstavijo v drugem vseobsegajočem donosu. [glej:
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslov
nega izida]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDeve
lopmentFromEntityRelatedPar
tyTransactions

X duration

Prenosi raziskav in razvoja iz
podjetja, transakcije s
povezanimi strankami

Znesek prenosov raziskav in razvoja iz podjetja v tran primer: MRS 24, 21.(e) člen
sakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
[member]]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDeve
lopmentToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Prenosi raziskav in razvoja v
podjetje, transakcije s
povezanimi strankami

Znesek prenosov raziskav in razvoja v podjetje v transak primer: MRS 24, 21.(e) člen
cijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane stranke
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

X duration

Prenosi sredstev v posesti na
Znesek prenosov sredstev v posesti na koncu poročeval razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
koncu poročevalskega obdobja z skega obdobja z ravni 1 na raven 2 hierarhije poštene
ravni 1 na raven 2 hierarhije
vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vrednosti
[member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti [mem
poštene vrednosti
ber]]

18.12.2020

X duration,
credit
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TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

SL

ifrs-full

L 429/706

Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prenosi lastnih kapitalskih
instrumentov v posesti na koncu
poročevalskega obdobja z ravni
1 na raven 2 hierarhije poštene
vrednosti

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 hierarhije
poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
X duration
vel2OfFairValueHierarchyLiabi
lities

Prenosi obveznosti 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]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

X duration

Znesek prenosov sredstev v posesti na koncu poročeval razkritje: MSRP 13, 93.(c) člen
Prenosi sredstev v posesti na
koncu poročevalskega obdobja z skega obdobja z ravni 2 na raven 1 hierarhije poštene
ravni 2 na raven 1 hierarhije
vrednosti. [glej: Raven 1 hierarhije poštene vrednosti
[member]; Raven 2 hierarhije poštene vrednosti [mem
poštene vrednosti
ber]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Prenosi lastnih kapitalskih
instrumentov v posesti na koncu
poročevalskega obdobja z ravni
2 na raven 1 hierarhije poštene
vrednosti

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 hierarhije
poštene vrednosti [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
X duration
vel1OfFairValueHierarchyLiabi
lities

Prenosi obveznosti v posesti na
koncu poročevalskega obdobja z
ravni 2 na raven 1 hierarhije
poštene vrednosti.

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]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

X duration,
credit

Prenosi z ravni 3 hierarhije
poštene vrednosti, sredstva

Znesek prenosov sredstev z ravni 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti člen
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOwnE
quityInstruments

X duration,
debit

Prenosi z ravni 3 hierarhije
poštene vrednosti, lastni
kapitalski instrumenti podjetja

Znesek prenosov lastnih kapitalskih instrumentov podjetja razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
z ravni 3 hierarhije poštene vrednosti. [glej: Lastni kapi člen
talski instrumenti podjetja [member]; Raven 3 hierarhije
poštene vrednosti [member]]
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TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

SL

ifrs-full
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Predpona

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Prenosi z ravni 3 hierarhije
poštene vrednosti, obveznosti

Znesek prenosov obveznosti z ravni 3 hierarhije poštene razkritje: MSRP 13, 93.(e)(iv)
vrednosti. [glej: Raven 3 hierarhije poštene vrednosti člen
[member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Prenosi iz podjetja na podlagi
sporazumov o financiranju,
transakcije s povezanimi
strankami

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]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Prenosi v podjetje na podlagi
sporazumov o financiranju,
transakcije s povezanimi
strankami

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]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Prenosi iz podjetja na podlagi
licenčnih pogodb, transakcije s
povezanimi strankami

Znesek prenosov iz podjetja na podlagi licenčnih pogodb primer: MRS 24, 21.(f) člen
v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
stranke [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Prenosi v podjetje na podlagi
licenčnih pogodb, transakcije s
povezanimi strankami

Znesek prenosov v podjetje na podlagi licenčnih pogodb primer: MRS 24, 21.(f) člen
v transakcijah s povezanimi strankami. [glej: Povezane
stranke [member]]

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Prevozni stroški

Znesek stroškov iz naslova prevozov.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Potni stroški

Znesek stroškov iz naslova potovanj.

splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Trezorske delnice

Lastni kapitalski instrumenti podjetja, ki jih ima podjetje primer: MRS 1, 78.(e) člen,
razkritje: MRS 32, 34. člen
ali drugi člani konsolidirane skupine.

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Trezorske delnice [member]

Ta pripadnik pomeni lastne kapitalske instrumente podje razkritje: MRS 1, 106. člen
tja, ki jih imajo v posesti podjetje ali drugi člani konsoli
dirane skupine.

18.12.2020

X duration,
debit
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TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Pričakovane kreditne izgube v
12-mesečnem obdobju
[member]

Ta pripadnik pomeni delež pričakovanih kreditnih izgub v razkritje: MSRP 7, 35.H(a) člen,
celotnem obdobju trajanja, ki predstavljajo pričakovane razkritje: MSRP 7, 35.M(a) člen
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]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYear member
Member

Dve leti pred letom poročanja
[member]

Ta pripadnik pomeni leto, ki se je končalo dve leti pred razkritje:
koncem leta poročanja.
MSRP 17, 130. člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Vrsta merjenja pričakovanih
kreditnih izgub [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, 35.M člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Vrsta merjenja pričakovanih
kreditnih izgub [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste merjenja pričakovanih razkritje: MSRP 7, 35.H člen,
kreditnih izgub. Pričakovane kreditne izgube so tehtano razkritje: MSRP 7, 35.M člen
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.

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Vrste pogodb [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(d) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami primer: MSRP 17, 96.(a)
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Vrste pogodb [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste pogodb s kupci. Predstavlja primer: MSRP 15, B89.(d) člen,
tudi standardno vrednost za os ‚Vrste pogodb‘, če se ne primer: MSRP 17, 96.(a)
uporablja noben drug pripadnik.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Vrste kupcev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene primer: MSRP 15, B89.(c) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Vrste kupcev [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste kupcev. Predstavlja tudi primer: MSRP 15, B89.(c) člen
standardno vrednost za os ‚Vrste kupcev‘, če se ne upora
blja noben drug pripadnik.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Vrste finančnih sredstev [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, B52. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, B51. člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
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TwelvemonthExpectedCredi
tLossesMember
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ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vrste finančnih obveznosti [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, B52. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, B51. člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Vrste varovanj pred tveganjem
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 7, 24.A člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 7, 24.B člen,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
razkritje: MSRP 7, 24.C člen,
razkritje: MSRP 7, 22.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Varovanja pred tveganjem
[member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste varovanj pred tveganjem. razkritje: MSRP 7, 24.A člen,
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Varovanja pred razkritje: MSRP 7, 24.B člen,
tveganjem‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik.
razkritje: MSRP 7, 24.C člen,
razkritje: MSRP 7, 22.
člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Vrste instrumentov [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste finančnih instrumentov. primer: MSRP 7, B33. člen
Predstavlja tudi standardno vrednost za os ‚Nadaljnja
udeležba v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripo
znanje odpravljeno, po vrstah instrumentov‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsA
xis

axis

Vrste zavarovalnih pogodb [axis] Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa: MSRP 4,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami Razkritje – datum prenehanja
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
veljavnosti 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Vrste obrestnih mer [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa: MSRP 7, 39.
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyA
xis

axis

Vrste naložbenih nepremičnin
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

18.12.2020
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ifrs-full
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Vrste cenovno reguliranih
dejavnosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 14, 30. člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami razkritje: MSRP 14, 33. člen
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Vrste tveganj [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 124.
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
125. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
127. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
128.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 33. člen, razkritje:
MSRP 7, 34. člen, razkritje:
MSRP 7, 21.C člen

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Tveganja [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste tveganj. Predstavlja tudi razkritje: MSRP 17, 124.
standardno vrednost za os ‚Vrste tveganj‘, če se ne upora člen – začetek veljavnosti
blja noben drug pripadnik.
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
125. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
127. člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, razkritje: MSRP 17,
128.(a) člen – začetek
veljavnosti 1.1.2021, razkritje:
MSRP 7, 33. člen, razkritje:
MSRP 7, 34. člen, razkritje:
MSRP 7, 21.C člen

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr axis
rangementsAxis

Vrste dogovorov za plačilo na
podlagi delnic [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 2, 45. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

Vrste prenosov [member]

Ta pripadnik pomeni vse vrste prenosov finančnih instru primer: MSRP 7, B33. člen
mentov. 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.

member
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ifrs-full
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Licence UMTS [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]

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Nerazporejeni zneski [member]

Ta pripadnik pomeni postavke, ki niso bile razporejene na primer: MSRP 8, IG4. člen,
poslovne odseke.
primer: MSRP 8, 28. člen

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Nerazporejeno dobro ime

Vrednost dobrega imena, prevzetega v poslovni združitvi, razkritje: MRS 36, 133. člen
ki ni bila razporejena na denar ustvarjajočo enoto (sku
pino enot). [glej: Dobro ime; Denar ustvarjajoče enote
[member]; poslovne združitve [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

axis

Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityAxis

axis

Nekonsolidirana strukturirana
podjetja, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 12, 19.F člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesControlledByInvestmentEn
tityMember

member

Nekonsolidirana strukturirana
podjetja, ki jih obvladuje
naložbeno podjetje [member]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana strukturirana podje razkritje: MSRP 12, 19.F člen
tja, ki jih obvladuje naložbeno podjetje. Predstavlja tudi
standardno vrednost za os ‚Nekonsolidirana strukturirana
podjetja, ki jih obvladuje naložbeno podjetje‘, če se ne
uporablja noben drug pripadnik. [glej: Razkritje nalož
benih podjetij [text block]; Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesMember

member

Nekonsolidirana strukturirana
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana strukturirana podje razkritje: MSRP 12, B4.(e) člen
tja. Strukturirano podjetje je podjetje, ki je bilo obliko
vano tako, da glasovalne ali podobne pravice niso glavni
dejavnik pri odločanju, kdo obvladuje podjetje, npr. kadar
so glasovalne pravice povezane le z upravnimi nalogami,
zadevne dejavnosti pa se usmerjajo s pogodbenimi uredit
vami. [glej: Konsolidirani [member]]

18.12.2020
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Nekonsolidirana odvisna
podjetja [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 12, 19.B člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
ControlledBySubsidiariesOfIn
vestmentEntityMember

member

Nekonsolidirana odvisna
podjetja, ki jih obvladujejo
odvisna podjetja naložbenega
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja, ki razkritje: MSRP 12, 19.C člen
jih obvladujejo odvisna podjetja naložbenega podjetja.
[glej: Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiarie
sMember

member

Nekonsolidirana odvisna
podjetja [member]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja. razkritje: MSRP 12, 19.B člen
[glej: Odvisna podjetja [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesT
hatInvestmentEntityControls
DirectlyMember

member

Nekonsolidirana odvisna
podjetja, ki jih naložbeno
podjetje neposredno obvladuje
[member]

Ta pripadnik pomeni nekonsolidirana odvisna podjetja, ki razkritje: MSRP 12, 19.B člen
jih naložbeno podjetje neposredno obvladuje. [glej:
Razkritje naložbenih podjetij [text block]; Odvisna
podjetja [member]]

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Nedatirane podrejene obveznosti Znesek podrejenih obveznosti, ki nimajo določenega splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen
datuma odplačila. [glej: Podrejene obveznosti]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe X instant,
quiredToRepurchaseDerecogni credit
sedFinancialAssets

Nediskontiran denarni odtok,
potreben za ponoven odkup
finančnih sredstev, za katera je
bilo odpravljeno pripoznanje

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]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCredi
X duration,
tLossesAtInitialRecognitionOn credit
PurchasedOrOriginatedCredi
timpairedFinancialAssetsInitial
lyRecognised

Nediskontirane pričakovane
kreditne izgube ob začetnem
pripoznanju za kupljena ali
izdana finančna sredstva s
poslabšano kreditno kakovostjo,
ki so bila začetno pripoznana

Znesek nediskontiranih pričakovanih kreditnih izgub ob razkritje: MSRP 7, 35.H(c) člen
začetnem pripoznanju za finančna sredstva, ki so bila
začetno pripoznana med poročevalskim obdobjem kot
kupljena ali izdana s poslabšano kreditno kakovostjo.
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Nediskontirana plačila za
finančni najem, ki bodo prejeta

Znesek nediskontiranih plačil za finančni najem, ki bodo razkritje: MSRP 16, 94. člen
prejeta. Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo
vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom
sredstva, ki je predmet najema.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLease
PaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Nediskontirana plačila za
poslovni najem, ki bodo prejeta

Znesek nediskontiranih plačil za poslovni najem, ki bodo razkritje: MSRP 16, 97. člen
prejeta. Poslovni najem je najem, pri katerem se ne prene
sejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastni
štvom sredstva, ki je predmet najema.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Nečrpana odobrena posojila

Znesek nečrpanih odobrenih posojil, ki utegnejo biti na primer: MRS 7, 50.(a) člen
razpolago pri bodočem poslovanju in za poravnavo obvez
v zvezi s kapitalom. [glej: Obveze v zvezi s kapitalom]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRela
tingToFinanceLeasePayment
sReceivable

X instant,
credit

Nezasluženi finančni prihodki v
zvezi s terjatvami za finančni
najem

Znesek nezasluženih finančnih prihodkov v zvezi s terjat razkritje: MSRP 16, 94. člen
vami za finančni najem. Finančni najem je najem, pri
katerem se prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi,
povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet najema.
[glej: Finančni prihodki]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Nezaslužene premije

Znesek obveznosti za obračunane premije iz zavarovalnih primer: MSRP 4, IG22.(a)
pogodb, ki še niso bile zaslužene. [glej: Vrste zavarovalnih člen – datum prenehanja
pogodb [member]]
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 4, 37.(b) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Neopazovani vložki [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen,
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami splošna praksa: MSRP 13,
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
93.(h) člen

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Neopazovani vložki [member]

Ta pripadnik pomeni vse neopazovane vložke. Predstavlja razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen,
tudi standardno vrednost za os ‚Neopazovani vložki‘, če se splošna praksa: MSRP 13,
ne uporablja noben drug pripadnik.
93.(h) člen

18.12.2020
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Neocenjene kreditne
izpostavljenosti

Znesek kreditne izpostavljenosti, ki ga še ni ocenila primer: MSRP 7, IG24.(c)
zunanja bonitetna agencija. [glej: Kreditna izpostavljenost] člen – datum prenehanja
veljavnosti 1.1.2021, primer:
MSRP 7, 36.(c) člen – datum
prenehanja veljavnosti
1.1.2021

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Nerealizirani dobički (izgube) iz
tečajnih razlik [member]

Ta pripadnik pomeni nerealizirane dobičke (izgube) zaradi splošna praksa: MRS 12, 81.(g)
sprememb tečajnih razlik.
člen

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X duration,
debit

Nepripoznan delež izgub
pridruženih podjetij

Znesek nepripoznanega deleža izgub pridruženih podjetij, razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj delež izgub, ko
uporablja kapitalsko metodo. [glej: Pridružena podjetja
[member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesOf X duration,
JointVentures
debit

Nepripoznan delež izgub
skupnih podvigov

Znesek nepripoznanega deleža izgub skupnih podvigov, razkritje: MSRP 12, 22.(c) člen
če je podjetje prenehalo pripoznavati svoj delež izgub, ko
uporablja kapitalsko metodo. [glej: Skupni podvigi [mem
ber]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Prejeta nezavarovana bančna
posojila

Znesek posojil, prejetih od bank, ki niso zavarovana s splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
premoženjem. [glej: Prejeta posojila]
člen

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOt
herProvisions

X duration,
debit

Razveljavljene neuporabljene
rezervacije, druge rezervacije

Razveljavljeni znesek za neuporabljene druge rezervacije. razkritje: MRS 37, 84.(d) člen
[glej: Druge rezervacije]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhich
NoDeferredTaxAssetRecogni
sed

X instant

Neizrabljeni davčni dobropisi, za Znesek neizrabljenih davčnih dobropisov, za katere v razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
katere ni pripoznana terjatev za izkazu finančnega položaja ni pripoznana terjatev za
odloženi davek
odloženi davek. [glej: Neizrabljeni davčni dobropisi [mem
ber]]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

member

Neizrabljeni davčni dobropisi
[member]

Ta pripadnik pomeni davčne dobropise, ki so bili prejeti razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
in se prenašajo v naslednje obdobje za uporabo s prihod
njim obdavčljivim dobičkom.
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UnusedTaxLossesForWhichNo X instant
DeferredTaxAssetRecognised

Neizrabljene davčne izgube, za
katere ni pripoznana terjatev za
odloženi davek

Znesek neizrabljenih davčnih izgub, za katere v izkazu razkritje: MRS 12, 81.(e) člen
finančnega položaja ni pripoznana terjatev za odloženi
davek. [glej: Neizrabljene davčne izgube [member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Neizrabljene davčne izgube
[member]

Ta pripadnik pomeni davčne izgube, ki so nastale in se razkritje: MRS 12, 81.(g) člen
prenašajo v naslednje obdobje za uporabo s prihodnjim
obdavčljivim dobičkom.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeBiologicalAssetsAt
Cost

DUR

Doba koristnosti, merjena kot
obdobje, biološka sredstva, po
nabavni vrednosti

Doba koristnosti, merjena kot obdobje, ki se uporablja za razkritje: MRS 41, 54.(e) člen
biološka sredstva. [glej: Biološka sredstva]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

DUR

Doba koristnosti, merjena kot
obdobje, neopredmetena
sredstva razen dobrega imena

Doba koristnosti, merjena kot obdobje, ki se uporablja za razkritje: MRS 38, 118.(a) člen
neopredmetena sredstva razen dobrega imena. [glej:
Neopredmetena sredstva razen dobrega imena]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeInvestmentProperty
CostModel

DUR

Doba koristnosti, merjena kot
obdobje, naložbene
nepremičnine, model nabavne
vrednosti

Doba koristnosti, merjena kot obdobje, ki se uporablja za razkritje: MRS 40, 79.(b) člen
naložbene nepremičnine. [glej: Naložbene nepremičnine]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimePropertyPlantAndE
quipment

DUR

Doba koristnosti, merjena kot
obdobje, opredmetena osnovna
sredstva

Doba koristnosti, merjena kot obdobje, ki se uporablja za razkritje: MRS 16, 73.(c) člen
opredmetena osnovna sredstva. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsBiolo
gicalAssetsAtCost

X.XX dura
tion

Doba koristnosti, merjena v
Doba koristnosti, merjena v proizvodnih ali drugih razkritje: MRS 41, 54.(e) člen
proizvodnih ali drugih podobnih podobnih enotah, ki se uporablja za biološka sredstva.
enotah, biološka sredstva, po
[glej: Biološka sredstva]
nabavni vrednosti

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX dura
tion

Doba koristnosti, merjena v
proizvodnih ali drugih podobnih
enotah, neopredmetena sredstva
razen dobrega imena

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsPro
pertyPlantAndEquipment

X.XX dura
tion

Doba koristnosti, merjena v
Doba koristnosti, merjena v proizvodnih ali drugih razkritje: MRS 16, 73.(c) člen
proizvodnih ali drugih podobnih podobnih enotah, ki se uporablja za opredmetena
enotah, opredmetena osnovna
osnovna sredstva. [glej: Opredmetena osnovna sredstva]
sredstva

SL

ifrs-full
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Doba koristnosti, merjena v proizvodnih ali drugih razkritje: MRS 38, 118.(a) člen
podobnih enotah, ki se uporablja za neopredmetena sred
stva razen dobrega imena. [glej: Neopredmetena sredstva
razen dobrega imena]
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Izraba, konto popravkov
vrednosti za kreditne izgube
finančnih sredstev

Zmanjšanje konta popravkov vrednosti za kreditne izgube splošna praksa: MSRP 7, 16.
finančnih sredstev zaradi izrabe popravka vrednosti. [glej: člen – datum prenehanja
Konto popravkov vrednosti za kreditne izgube finančnih veljavnosti 1.1.2021
sredstev]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Stroški komunalnih storitev

Znesek stroškov iz naslova kupljenih komunalnih storitev. splošna praksa: MRS 1, 112.(c)
člen

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Tehnike ocenjevanja vrednosti
[member]

Ta pripadnik pomeni tehnike ocenjevanja vrednosti, ki jih razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
podjetje uporablja za merjenje poštene vrednosti. Predsta
vlja tudi standardno vrednost za os ‚Tehnike ocenjevanja
vrednosti, ki se uporabljajo pri merjenju poštene vredno
sti‘, če se ne uporablja noben drug pripadnik. [glej: Po
pošteni vrednosti [member]]

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedIn
FairValueMeasurementAxis

axis

Tehnike ocenjevanja vrednosti,
ki se uporabljajo pri merjenju
poštene vrednosti [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 13, 93.(d) člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Obveznosti za davek na dodano Znesek obveznosti, povezanih z davkom na dodano vred splošna praksa: MRS 1, 78.
vrednost
nost.
člen

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Terjatve za davek na dodano
vrednost

Znesek terjatev, povezanih z davkom na dodano vrednost. splošna praksa: MRS 1, 78.(b)
člen

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Tvegana vrednost

Mera možne izpostavljenosti izgubam zaradi prihodnjih splošna praksa: MSRP 7, 41.
tržnih gibanj, ki temelji na določenem intervalu zaupanja člen
in obdobju merjenja.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMem member
ber

Vrednost pridobljene poslovne
enote [member]

Ta pripadnik pomeni razred neopredmetenih sredstev, ki splošna praksa: MRS 38, 119.
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 zavarovateljevimi raču
novodskimi usmeritvami za zavarovalne pogodbe, ki jih
izdaja. [glej: poslovne združitve [member]]

ifrs-full

Vehicles

Vozila

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo splošna praksa: MRS 16, 37.
vozila, ki se uporabljajo pri poslovanju podjetja, zlasti člen
zrakoplovi, motorna vozila in ladje. [glej: Opredmetena
osnovna sredstva]

X instant,
debit

L 429/717

X duration,
debit
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UtilisationAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

SL

ifrs-full
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Vozila [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Vozila [member]

Ta pripadnik pomeni razred opredmetenih osnovnih sred splošna praksa: MRS 16, 37.
stev, ki predstavljajo vozila, ki se uporabljajo pri poslo člen
vanju podjetja, zlasti zrakoplovi, motorna vozila in ladje.
[glej: Opredmetena osnovna sredstva]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyAxis

axis

Prostovoljne spremembe
računovodske usmeritve [axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MRS 8, 29. člen
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

member

Prostovoljne spremembe
računovodske usmeritve
[member]

Ta pripadnik pomeni spremembe računovodske usmeri razkritje: MRS 8, 29. člen
tve, zaradi katerih računovodski izkazi podajajo zanesljive
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 raču
novodske usmeritve‘, če se ne uporablja noben drug
pripadnik.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Plače

Razred odhodkov za zaslužke zaposlencev, ki predstavlja splošna praksa: MRS 19, 9.
plače. [glej: Odhodki za zaslužke zaposlencev]
člen

ifrs-full

WarrantyContingentLiability
Member

member

Pogojna obveznost za jamstva
[member]

Ta pripadnik pomeni pogojno obveznost za ocenjene primer: MRS 37, 88. člen
stroške izpolnjevanja jamstev za prodane proizvode. [glej:
Pogojne obveznosti [member]]

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

Rezervacija za jamstva

Znesek rezervacije za ocenjene stroške izpolnjevanja primer: MRS 37, primer 1,
jamstev za prodane proizvode. [glej: Rezervacije]
Jamstva, primer: MRS 37, 87.
člen

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

Uradni list Evropske unije

VehiclesAbstract

SL

ifrs-full
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Rezervacije za jamstva [abstract]
Rezervacije za jamstva [member] Ta pripadnik pomeni rezervacije za ocenjene stroške primer: MRS 37, 87. člen,
izpolnjevanja jamstev za prodane proizvode. [glej: Druge primer: MRS 37, primer 1,
rezervacije [member]]
Jamstva

18.12.2020

member

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

WeightedAverageCostOfCapi
talMeasurementInputMember

member

Tehtano povprečje stroškov
kapitala, vložek merjenja
[member]

Ta pripadnik pomeni tehtano povprečje stroškov kapitala, primer: MSRP 13, 93.(d) člen,
ki se uporablja kot vložek merjenja.
primer: MSRP 13, IE63. člen

ifrs-full

WeightedAverageDurationOf
DefinedBenefitObligation2019

DUR

Tehtano povprečje trajanja
obveze za določene zaslužke

Tehtano povprečje trajanja obveze za določene zaslužke. razkritje: MRS 19, 147.(c) člen
[glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrumentsE
xercisableInSharebasedPay
mentArrangement2019

X.XX instant

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki jih je mogoče
uveljaviti v dogovoru za plačilo
na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki jih je člen
mogoče uveljaviti v dogovoru za plačilo na podlagi delnic.
[glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

X.XX dura
WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrumentsE tion
xercisedOrVestedInSharebased
PaymentArrangement2019

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki so bili
uveljavljeni ali odmerjeni v
dogovoru za plačilo na podlagi
delnic.

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so člen
bili uveljavljeni ali odmerjeni v dogovoru za plačilo na
podlagi delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sExpiredInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki so potekli v
dogovoru za plačilo na podlagi
delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so člen
zapadli v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstruments
ForfeitedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki so bili odvzeti
v dogovoru za plačilo na podlagi
delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so člen
bili odvzeti v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstruments
GrantedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki so bili
podeljeni v dogovoru za plačilo
na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so člen
bili podeljeni v dogovoru za plačilo na podlagi delnic.
[glej: Tehtano povprečje [member]]
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

X.XX instant

Označba

Sklic

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sOutstandingInSharebasedPay
mentArrangement2019

Tehtano povprečje izpolnitvene cene drugih kapitalskih splošna praksa: MSRP 2, 45.
instrumentov (tj. tistih, ki niso delniške opcije), ki so člen
bili neuveljavljeni v dogovoru za plačilo na podlagi delnic.
[glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

X.XX instant
WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExercisa
bleInSharebasedPaymentArran
gement2019

Tehtano povprečje izpolnitvene Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki jih razkritje: MSRP 2, 45.(b)(vii)
cene delniških opcij, ki jih je
je mogoče uveljaviti v dogovoru za plačilo na podlagi člen
mogoče uveljaviti v dogovoru za delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
plačilo na podlagi delnic

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene delniških opcij, ki so bile
uveljavljene v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExpiredInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 45.(b)(v)
cene delniških opcij, ki so
potekle v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej: člen
potekle v dogovoru za plačilo na Tehtano povprečje [member]]
podlagi delnic

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsForfeitedInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene delniških opcij, ki so bile
odvzete v dogovoru za plačilo
na podlagi delnic

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsGrantedInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje izpolnitvene Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 45.(b)(ii)
cene delniških opcij, ki so bile
bile podeljene v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. člen
podeljene v dogovoru za plačilo [glej: Tehtano povprečje [member]]
na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iv)
bile uveljavljene v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. člen
[glej: Tehtano povprečje [member]]
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Tehtano povprečje izpolnitvene
cene drugih kapitalskih
instrumentov, ki so bili
neuveljavljeni v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Pojasnilo oznake
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Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 45.(b)(iii)
bile odvzete v dogovoru za plačilo na podlagi delnic. [glej: člen
Tehtano povprečje [member]]

18.12.2020

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

Tehtano povprečje tečaja delnice
za delniške opcije v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic, ki so
bile uveljavljene med obdobjem,
na datum uveljavitve

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]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsOutstandin
gInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX instant

Tehtano povprečje izpolnitvene
cene delniških opcij, ki so bile
neuveljavljene v dogovoru za
plačilo na podlagi delnic

Tehtano povprečje izpolnitvene cene delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 45.(b)(i)
bile neuveljavljene v dogovoru za plačilo na podlagi člen, razkritje: MSRP 2,
delnic. [glej: Tehtano povprečje [member]]
45.(b)(vi) člen

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X instant,
credit

Tehtano povprečje poštene
vrednosti na datum merjenja,
drugi podeljeni kapitalski
instrumenti

Tehtano povprečje poštene vrednosti, na datum merjenja, razkritje: MSRP 2, 47.(b) člen
podeljenih kapitalskih instrumentov razen delniških opcij.
[glej: Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOp
tionsGranted

X instant,
credit

Tehtano povprečje poštene
vrednosti na datum merjenja,
podeljene delniške opcije

Tehtano povprečje poštene vrednosti delniških opcij, ki so razkritje: MSRP 2, 47.(a) člen
bile podeljene med obdobjem, na datum merjenja. [glej:
Tehtano povprečje [member]]

ifrs-full

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateApplied
ToLeaseLiabilitiesRecognise
dAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS16

X.XX instant

Tehtano povprečje najemnikove
predpostavljene obrestne mere
za najeta posojila, uporabljene
za obveznosti za najem,
pripoznane na datum začetne
uporabe MSRP 16

Tehtano povprečje najemnikove predpostavljene obrestne razkritje: MSRP 16, C12.(a)
mere za najeta posojila, uporabljene za obveznosti za člen
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 pred
stavlja pravico do uporabe.

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Tehtano povprečje [member]

Ta pripadnik pomeni povprečje, v katerem se vsaki koli primer: MSRP 13, IE63. člen,
čini, za katero se ugotavlja povprečje, dodeli utežni faktor, primer: MSRP 13, B6. člen,
ki določa sorazmerni vpliv vsake količine na povprečje. razkritje: MSRP 14, 33.(b) člen,
razkritje: MSRP 17, 120.
člen – začetek veljavnosti
1.1.2021, splošna praksa:
MSRP 7, 7. člen
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X.XX dura
tion
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Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

DUR

Tehtano povprečje preostale
pogodbene veljavnosti
neuveljavljenih delniških opcij

Tehtano povprečje preostale pogodbene veljavnosti neuve razkritje: MSRP 2, 45.(d) člen
ljavljenih delniških opcij. [glej: Tehtano povprečje [mem
ber]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePri
ce2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje tečaja delnice Tehtano povprečje tečaja delnice. [glej: Tehtano povprečje razkritje: MSRP 2, 45.(c) člen
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceS
hareOptionsGranted2019

X.XX dura
tion

Tehtano povprečje tečaja delnice, Tehtano povprečje tečaja delnice, ki se uporablja kot razkritje: MSRP 2, 47.(a)(i) člen
podeljene delniške opcije
vložek v modelu za določanje vrednosti opcij za izračun
poštene vrednosti podeljenih delniških opcij. [glej: Model
za določanje vrednosti opcij [member]; Tehtano povprečje
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Tehtano povprečno število
uveljavljajočih se navadnih
delnic

ifrs-full

WeightedAverageSharesAn
dAdjustedWeightedAverageS
haresAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefi
nedBenefitPlansMember

member

V celoti ali delno financirani
programi z določenimi zaslužki
[member]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBene
fitPlansMember

member

V celoti nefinancirani programi Ta pripadnik pomeni v celoti nefinancirane programe z primer: MRS 19, 138.(e) člen
z določenimi zaslužki [member] določenimi zaslužki. [glej: Programi z določenimi zaslužki
[member]]

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Kratkoročna nedokončana
proizvodnja

Število navadnih delnic, uveljavljajočih se v začetku obra razkritje: MRS 33, 70.(b) člen
čunskega obdobja, popravljeno za število navadnih delnic,
odkupljenih ali izdanih v obračunskem obdobju, pomno
ženo z množiteljem časovnega tehtanja.

Tehtano povprečje navadnih
delnic in prilagojeno tehtano
povprečje navadnih delnic
[abstract]
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WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptions2019
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Ta pripadnik pomeni v celoti ali delno financirane primer: MRS 19, 138.(e) člen
programe z določenimi zaslužki. [glej: Programi z dolo
čenimi zaslužki [member]]

18.12.2020

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.
potrebni nadaljnji postopki za pretvorbo v dokončane člen
proizvode ali storitve. [glej: Kratkoročni dokončani proiz
vodi; Zaloge]

Ime elementa/vloga URI

Vrsta elementa
in drugi
atributi

Označba

Pojasnilo oznake

Sklic

X duration,
debit

Delni odpisi (razveljavitev delnih Pripoznani znesek, ki izvira iz delnih odpisov zalog na razkritje: MRS 1, 98.(a) člen
odpisov) zalog
čisto iztržljivo vrednost ali razveljavitev teh delnih odpi
sov. [glej: Zaloge]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProper X duration
tyPlantAndEquipment

Delni odpisi (razveljavitev delnih Pripoznani znesek, ki izvira iz delnih odpisov opred razkritje: MRS 1, 98.(a) člen
odpisov) opredmetenih
metenih osnovnih sredstev na njihovo nadomestljivo
osnovnih sredstev
vrednost ali razveljavitev teh delnih odpisov. [glej: Opred
metena osnovna sredstva]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Delni odpisi (razveljavitev delnih
odpisov) zalog [abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Delni odpisi (razveljavitev delnih
odpisov) opredmetenih
osnovnih sredstev [abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Prodane prodajne opcije
[member]

Ta pripadnik pomeni prodane pogodbe o izpeljanih finan primer: MSRP 7, IG40.B člen,
čnih 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 instrumenti
[member]]

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Leta zavarovalnih zahtevkov
[axis]

Os razpredelnice določa razmerje med pripadniki domene razkritje: MSRP 17, 130.
ali kategorijami v razpredelnici in vrstičnimi postavkami člen – začetek veljavnosti
ali pojmi, ki dopolnjujejo razpredelnico.
1.1.2021

ifrs-full

YieldUsedToDiscountCashF
lowsThatDoNotVaryBasedOn
ReturnsOnUnderlyingItems

X.XX instant

Donos, ki se uporablja za
diskontiranje denarnih tokov, ki
ne variirajo glede na donose
postavk, ki so podlaga.

Donos, uporabljen za diskontiranje denarnih tokov, ki ne razkritje: MSRP 17, 120.
variirajo glede na donose postavk, ki so podlaga, z člen – začetek veljavnosti
uporabo 36. člena MSRP 17. Postavke, ki so podlaga, 1.1.2021“
so postavke, na podlagi katerih se določajo nekateri
zneski, ki se izplačajo imetniku police. Postavko, ki je
podlaga, lahko sestavljajo katere koli postavke, na primer,
referenčni portfelj sredstev, čista sredstva podjetja ali
določen podsklop čistih sredstev podjetja.
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