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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ►C1 (EU)
2019/815 ◄
av den 17 december 2018
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/109/EG
vad
gäller tekniska tillsynsstandarder för
specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat
(Text av betydelse för EES)

Artikel 1
Syfte
I denna förordning specificeras det enhetliga elektroniska rapporterings
format som avses i artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG, som emittenterna
ska använda vid upprättandet av årliga redovisningar.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. grundläggande klassificering: en kombinerad uppsättning klassifice
ringselement som anges i bilaga VI samt följande länksamling:
a) En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.
b) En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan
klassificeringselementen uttrycks.
c) En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse
beskrivs.
d) En länkbas med definitioner, som avspeglar de dimensionella
förhållandena i de grundläggande klassificeringselementen.
2. tilläggsklassificering: en kombinerad uppsättning klassificeringsele
ment samt nedanstående länksamling, som båda ska skapas av emit
tenten:
a) En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.
b) En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan
klassificeringselementen uttrycks.
c) En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse
beskrivs.
d) En länkbas med definitioner, som säkerställer den dimensionella
giltigheten hos det resulterande XBRL-instansdokumentet mot
tilläggsklassificeringen.
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3. IFRS-koncernredovisningar: koncernredovisningar som har upprättats
i enlighet med antingen IFRS-standarder som har antagits enligt
förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt sådana IFRS-standarder
som avses i artikel 1 a första stycket i beslut 2008/961/EG.

Artikel 3
Ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat
Emittenterna ska upprätta hela sina årsredovisningar i XHTML-format.

Artikel 4
Märkning av IFRS-koncernredovisningar
1.
Om årliga redovisningar innehåller IFRS-koncernredovisningar ska
emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar.

2.
Emittenterna ska som ett minimum märka de upplysningar som
anges i bilaga II, om dessa upplysningar anges i IFRS-koncernredovis
ningarna.

3.
Emittenterna får märka upplysningar som anges i andra
IFRS-koncernredovisningar än de som anges i punkt 2.

4.
Vad gäller de märkningar som anges i punkterna 1, 2 och 3 ska
emittenterna använda XBRL-märkning och tillämpa en klassificering där
elementen ska vara de som anges i den grundläggande klassificeringen.
I de fall där det enligt punkt 4 i bilaga IV inte är lämpligt att använda
elementen i den grundläggande klassificeringen, ska emittenterna skapa
tilläggselement i klassificeringen enligt vad som anges i bilaga IV.

Artikel 5
Märkning av andra delar av de årliga redovisningarna
1.
Emittenter som är registrerade i medlemsstaterna får utöver de
delar som anges i artikel 4 märka alla delar av sina årliga redovisningar
om de använder XBRL-märkspråket och den tillämpliga klassificeringen
för dessa delar, och den klassificeringen tillhandahålls av den medlems
stat där de har sitt säte.

2.
Emittenter som är har sitt säte i tredjeländer ska inte märka några
andra delar av sina årliga redovisningar än IFRS-koncernredovisningar.
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Artikel 6
Gemensamma regler för märkning
För märkningar som görs i enlighet med artiklarna 4 och 5 ska emit
tenterna uppfylla följande:
a) Integrering av märkningar i emittentens årliga redovisningar i
XHTML-format med hjälp av de Inline XBRL-specifikationer som
anges i bilaga III.
b) Kraven för märkning och arkivering som anges i bilaga IV.

Artikel 7
XBRL-klassificeringsfiler
Esma får publicera maskinläsbara och nedladdningsbara XBRL-klassifi
ceringsfiler som grundas på den grundläggande klassificeringen. Dessa
filer ska uppfylla de kriterier som anges i bilaga V.

Artikel 8
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar
för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.
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BILAGA I
Förklaring till tabellerna 1 och 2 i bilaga II samt till tabellerna i bilagorna
IV och VI
DATA/ATTRIBUTTYP/
PREFIX

DEFINITION

text block

betecknar att elementtypen är ett textblock. Detta ele
ment används för att märka större informationssam
lingar, såsom noter, redovisningsprinciper eller tabel
ler. Textblock är icke numeriska poster.

text

betecknar att elementtypen är en text (en sekvens av
alfanumeriska tecken). Detta element används för att
märka korta stycken av kommenterande information.
Textelement är icke numeriska poster.

åååå-mm-dd

betecknar att elementtypen är ett datum. Dessa element
är icke numeriska poster.

X

betecknar att elementtypen är monetär (en siffra i en
angiven valuta). Dessa element är numeriska poster.

X.XX

betecknar att elementtypen är ett decimalvärde (t.ex.
ett procentvärde eller ett värde per aktie. Dessa ele
ment är numeriska poster.

shares

betecknar att elementtypen är ett antal aktier. Dessa
element är numeriska poster.

table

betecknar början av en struktur som återges i form av
en tabell, där rader och kolumner bidrar till att defi
niera ett finansiellt koncept i skärningspunkten.

axis

betecknar en dimensionell egenskap i tabellform.

member

betecknar ett element i en dimension på en axel.

guidance

betecknar ett element som stöder sökningar efter klas
sificeringsinnehåll.

role

betecknar ett element som återger ett avsnitt av klas
sificeringen, t.ex. rapport över finansiell ställning, re
sultaträkning, varje individuell not etc.

abstract

betecknar ett grupperande element eller en rubrik.

instant eller duration

betecknar att det monetära värdet återger en stock (in
stant) eller ett flöde (duration).

credit eller debit

betecknar den ”naturliga” balansen i upplysningen.

esef_cor

►M1 prefix som används i tabellerna i bilagorna IV
och VI för element som definieras i namnfältet ”http://
www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor” ◄

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 6
▼B
DATA/ATTRIBUTTYP/
PREFIX

DEFINITION

esef_all

►M1 prefix som används i tabellen i bilaga VI för
element som definieras i namnfältet ”http://www.esma.
europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all” ◄

esma_technical

prefix som används i tabellen i bilaga VI för element
som definieras i namnfältet ”http://www.esma.europa.
eu/taxonomy/ext/technical”.

ifrs-full

►M1 prefix som används i tabellerna i bilagorna IV
och VI för element som definieras i namnfältet ”http://
xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full” ◄
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BILAGA II
Obligatoriska märkningar
1. Emittenterna ska märka alla siffror i en deklarerad valuta som anges i rap
porten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat,
redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden i
IFRS-koncernredovisningarna.

2. Emittenterna ska märka alla upplysningar i IFRS-koncernredovisningar eller
alla korshänvisningar till andra delar av årsredovisningar för räkenskapsår som
inleds den 1 januari 2020 eller senare och som motsvarar elementen i tabell 1
i denna bilaga.

3. Emittenterna ska märka alla upplysningar i IFRS-koncernredovisningar eller
alla korshänvisningar till andra delar av årsredovisningar för räkenskapsår som
inleds den 1 januari 2022 eller senare och motsvarar elementen i tabell 2 i
denna bilaga.

Tabell 1
Obligatoriska element i den grundläggande klassificeringen som ska märkas för räkenskapsår som inleds den
1 januari 2020 eller senare

Datatyp och andra
Hänvisningar till IFRS-standarder
attribut

Beteckning

Namn på det rapporterande företaget eller annan identifiering av detta

text

IAS 1 51 a

Förklaring av förändringen av namnet på det rapporterande företaget text
eller en annan typ av identifiering sedan den föregående rapportpe
riodens slut.

IAS 1 51 a

Företagets hemvist

text

IAS 1 138 a

Företagets rättsliga form

text

IAS 1 138 a

Registreringsland

text

IAS 1 138 a

Adress till företagets huvudkontor

text

IAS 1 138 a

Företagets huvudsakliga verksamhet

text

IAS 1 138 a

Beskrivning av verksamhetens karaktär och huvudsakliga aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Namn på moderföretag

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Namn på yttersta moderföretag för koncernen

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabell 2
Obligatoriska element i den grundläggande klassificeringen som ska märkas för räkenskapsår som inleds den
1 januari 2022 eller senare

▼M1
Beteckning

Namn på det rapporterande företaget eller annan identifiering av detta

Typ

text

Hänvisningar till IFRS-standarder

IAS 1 51 a
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Förklaring av förändringen av namnet på det rapporterande företaget text
eller en annan typ av identifiering sedan den föregående rapportpe
riodens slut.

IAS 1 51 a

Företagets hemvist

text

IAS 1 138 a

Företagets rättsliga form

text

IAS 1 138 a

Registreringsland

text

IAS 1 138 a

Adress till företagets huvudkontor

text

IAS 1 138 a

Företagets huvudsakliga verksamhet

text

IAS 1 138 a

Beskrivning av verksamhetens karaktär och huvudsakliga aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Namn på moderföretag

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Namn på yttersta moderföretag för koncernen

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Livslängd för företag med begränsad livslängd

text

IAS 1 138 d

Uttalande om att IFRS iakttas [text block]

text block

IAS 1 16

Förklaring av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Förklaring av finansiell effekt av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 d

Upplysningar om osäkerhetsfaktorer i fråga om ett företags förmåga
att fortsätta verksamheten [text block]

text block

IAS 1 25

Förklaring av fakta och grund för upprättande av finansiella rapporter
när fortlevnadsprincipen inte uppfylls

text

IAS 1 25

Förklaring av varför företaget inte betraktas som pågående verksam text
het

IAS 1 25

Beskrivning av skäl till användning av längre eller kortare rapport text
perioder

IAS 1 36 a

Beskrivning av det faktum att beloppen som redovisas i finansiella
rapporter inte är helt jämförbara

text

IAS 1 36 b

Upplysningar om omklassificeringar eller ändringar i utformningen
[text block]

text block

IAS 1 41

Förklaring av källor till osäkerhet i uppskattningar som kan riskera att
leda till en väsentlig justering

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Upplysningar om tillgångar och skulder med betydande risk för vä text block
sentlig justering [text block]

IAS 1 125

Utdelning som redovisas som värdeöverföring till ägare per aktie

IAS 1 107

X.XX duration
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de X duration
finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redo
visas som värdeöverföring till ägarna

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de X.XX duration
finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redo
visas som värdeöverföring till ägarna per aktie

IAS 1 137 a

Upplysningar om bedömningar och uppskattningar i redovisningen
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om upplupna kostnader och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avsättningar för kreditförluster [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ersättning till revisorer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om godkännande av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som kan säljas [text block]

text block

IAS 1 10 e – sista giltighets
dag 2021-01-01

Upplysningar om konsolideringsgrund [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om grund för upprättande av finansiella rapporter [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksproduk text block
ter vid skörd och statliga bidrag hänförliga till biologiska tillgångar
[text block]

IAS 41 Upplysningar

Upplysningar om lånekostnader [text block]

text block

IAS 23 Upplysningar

Upplysningar om upplåning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om rörelseförvärv [text block]

text block

IFRS 3 Upplysningar

Upplysningar om likvida medel och banktillgodohavanden vid cen text block
tralbanker [text block]

IAS 1 10 e

Upplysningar om likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om redovisning av kassaflöden [text block]

text block

IAS 7 Utformning av en rap
port över kassaflöden

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper, ändringar i upp text block
skattningar och bedömningar samt fel [text block]

IAS 8 Redovisningsprinciper

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper[text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om betalda fordringar och förmåner [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om säkerheter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om åtaganden och eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 10
▼M1
Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Upplysningar om åtaganden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om separata finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 27 Upplysningar, IFRS
12 Syfte

Upplysningar om eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 37 86

Upplysningar om kostnad för sålda varor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kreditrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Kredit
risk

Upplysningar om skuldinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från
försäkringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om uppskjuten skatt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avskrivningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om derivatinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avvecklade verksamheter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om utdelningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om resultat per aktie [text block]

text block

IAS 33 Upplysningar

Upplysningar om effekten av ändrade valutakurser [text block]

text block

IAS 21 Upplysningar

Upplysningar om ersättningar till anställda [text block]

text block

IAS 19 Tillämpningsområde

Upplysningar om företagets rörelsesegment [text block]

text block

IFRS 8 Upplysningar

Upplysningar om händelser efter rapportperioden [text block]

text block

IAS 10 Upplysningar

Upplysningar om kostnader per typ [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om prospekterings- och utvärderingstillgångar [text
block]

text block

IFRS 6 Upplysningar

Upplysningar om värdering till verkligt värde [text block]

text block

IFRS 13 Upplysningar

Upplysningar om verkligt värde av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter avseende avgifter och provision (kostnader)
[text block]

text block

IAS 1 10 e
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Upplysningar om finansieringskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter (kostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som innehas för handel [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde
via resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument som identifieras som vär text block
derade till verkligt värde via resultatet [text block]

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument [text block]

text block

IFRS 7 Tillämpningsområde

Upplysningar om finansiella instrument som innehas för handel [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella skulder som innehas för handel [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om hantering av finansiella risker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om första gången som IFRS tillämpas [text block]

text block

IFRS 1 Redovisning och
upplysningar

Upplysningar om allmänna kostnader och administrationskostnader
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om allmän information om redovisningar [text block]

text block

IAS 1 51

Upplysningar om fortlevnadsprincipen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 Upplysningar

Upplysningar om redovisning i höginflationsländer [text block]

text block

IAS 29 Upplysningar

Upplysningar om nedskrivningar av tillgångar [text block]

text block

IAS 36 Upplysningar

Upplysningar om inkomstskatt [text block]

text block

IAS 12 Upplysningar

Upplysningar om anställda [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nyckelpersoner i ledande ställning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om försäkringsavtal [text block]

text block

IFRS 17 Upplysningar –
ikraftträdande
2021-01-01,
IFRS 4 Upplysningar – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om intäkter från försäkringspremier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om immateriella tillgångar och goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Upplysningar om immateriella tillgångar [text block]

text block

IAS 38 Upplysningar

Upplysningar om räntekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter (räntekostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andelar i andra företag [text block]

text block

IFRS 12 1

Upplysningar om delårsrapportering [text block]

text block

IAS 34 innehållet i en delårs
rapport

Upplysningar om varulager [text block]

text block

IAS 2 Upplysningar

Upplysningar om skulder för investeringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förvaltningsfastigheter [text block]

text block

IAS 40 Upplysningar

Upplysningar om investeringar som redovisas enligt kapitalandels text block
metoden [text block]

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra investeringar än investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om emitterat kapital [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om joint ventures [text block]

text block

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

Upplysningar om förskottsbetalningar på leasingavgifter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leasing [text block]

text block

IFRS 16 Redovisning, IFRS
16 Upplysningar

Upplysningar om likviditetsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om marknadsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nettoandelsvärde hänförligt till andelsägare [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om innehav utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och avvecklade verksamheter [text block]

text block

IFRS 5 Redovisning och
upplysningar

Värdering av anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som är
klassificerade som att de innehas för försäljning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Utlämnande av information om noter och annan förklarande infor text block
mation [text block]

IAS 1 10 e

Upplysningar om företagets mål, riktlinjer och processer för hantering
av kapital [text block]

IAS 1 134

text block
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Upplysningar om övriga tillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra omsättningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga kortfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga långfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelsekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter (driftskostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga avsättningar, eventualförpliktelser och even text block
tualtillgångar [text block]

IAS 37 Upplysningar

Upplysningar om förskottsbetalningar och övriga tillgångar [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om resultat från den löpande verksamheten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om materiella anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 16 Upplysningar

Upplysningar om avsättningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om omklassificering av finansiella instrument [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om konton för uppskjuten reglering[text block]

text block

IFRS 14 Redovisning, IFRS
14 Upplysningar

Upplysningar om återförsäkring [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om närstående parter [text block]

text block

IAS 24 Upplysningar

Upplysningar om återköpsavtal och omvända återköpsavtal [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om forsknings- och utvecklingskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om reservposter under eget kapital [text block]

text block

IAS 1 79 b

Upplysningar om bundna likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter från avtal med kunder [text block]

text block

IFRS 15 Redovisning, IFRS
15 Upplysningar

Upplysningar om avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster
[text block]

text block

SIC 29 Beslut
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Beteckning

Upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

Typ

text block

Hänvisningar till IFRS-standarder

IFRS 2 44

Upplysningar om aktiekapital, reserver och annat intresse i eget ka text block
pital [text block]

IAS 1 79

Upplysningar om intresseföretag [text block]

text block

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

Upplysningar om dotterföretag [text block]

text block

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

Upplysningar om efterställda skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper [text block]

text block

IAS 1 117

Upplysningar om skattefordringar och skatteskulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leverantörsskulder och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kundfordringar och andra fordringar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter (kostnader) från handel med finansiella
instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om egna aktier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar som kan
säljas [text block]

text block

IAS 1 117 b – sista giltig
hetsdag 2021-01-01

Beskrivning av redovisningsprincip för biologiska tillgångar [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för lånekostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för upplåning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv och goodwill
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kassaflöden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för säkerheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för pågående byggnadsarbeten
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för eventualförpliktelser och
eventualtillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundvärvningskostnader [text
block]

text block

IAS 1 117 b
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Beskrivning av redovisningsprincip för kundlojalitetsprogram [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar för nedläggning
och återställande [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förutbetalda anskaffningskost text block
nader som härrör från försäkringsavtal [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för uppskjuten inkomstskatt [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avskrivningskostnader [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för borttagande av finansiella in text block
strument [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument som är
derivat samt säkringsinstrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument som är
derivat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avvecklade verksamheter [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avdrag och rabatter [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utdelningar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för resultat per aktie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utsläppsrättigheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar till anställda [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för miljörelaterade kostnader [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för extraordinära poster [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för prospekterings- och utvär text block
deringsutgifter [text block]

IFRS 6 24 a

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering till verkligt värde
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader avse text block
ende avgifter och provisioner [text block]

IAS 1 117 b

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansieringskostnader [text
block]
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella intäkter och kost text block
nader [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella garantier [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument vär text block
derade till verkligt värde via resultatet [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella skulder [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omräkning av utländsk valuta
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för franchiseavgifter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för funktionell valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beskrivning av redovisningsprincip för säkringsinstrument [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar som hålls till
dess de förfaller [text block]

text block

IAS 1 117 b – sista giltig
hetsdag 2021-01-01

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av tillgångar
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av finansiella
tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip
icke-finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

text block

IAS 1 117 b

för

nedskrivningar

av

Beskrivning av redovisningsprincip för inkomstskatt [text block]

Beskrivning av redovisningsprincip för försäkringsavtal och hänför text block
liga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader [text block]

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a –
sista giltighetsdag 2021-0101

Beskrivning av redovisningsprincip för immateriella tillgångar och
goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra immateriella tillgångar
än goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ränteintäkter och räntekost text block
nader [text block]

IAS 1 117 b
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag
och joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förvaltningsfastigheter [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i joint ventures
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra investeringar än in text block
vesteringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för emitterat aktiekapital [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leasing [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för lån och fordringar [text block]

text block

IAS 1 117 b – sista giltig
hetsdag 2021-01-01

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering av varulager [text
block]

text block

IAS 2 36 a

Beskrivning av redovisningsprincip för tillgångar avseende gruvdrift
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för gruvlicenser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller text block
avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för för
säljning samt avvecklade verksamheter [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller text block
avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för för
säljning [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kvittning av finansiella instru text block
ment [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för olje- och gastillgångar [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för programtillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för materiella anläggningstill text block
gångar [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omklassificering av finansiella
instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning i resultatet av text block
skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningen och trans
aktionspriset [text block]

IFRS 7 28 a
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Beteckning

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning av intäkter [text
block]

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för konton för uppskjuten regle text block
ring[text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återförsäkring [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för reparationer och underhåll
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återköpsavtal och omvända
återköpsavtal [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för forsknings- och utvecklings text block
kostnader [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för bundna likvida medel [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för segmentrapportering [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner som avser ak text block
tierelaterade ersättningar [text block]

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avrymningskostnader [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för dotterföretag [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra skatter än inkomstskatt
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar vid uppsägning
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leverantörsskulder och andra
skulder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundfordringar och andra
fordringar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader från
handel med finansiella instrument[text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med innehav
utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med närstående
parter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för egna aktier [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för teckningsoptioner [text block]

text block

IAS 1 117 b
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Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Beskrivning av redovisningsprincip för bestämning av likvida medels
sammansättning [text block]

text block

IAS 7 46

Beskrivning av övriga redovisningsprinciper som är relevanta för
förståelse av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper [text block]

text block

IAS 1 117
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BILAGA III
Tillämpliga Inline XBRL-specifikationer
1. Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet är giltigt med
avseende på specifikationerna för Inline XBRL 1.1 och att det överensstäm
mer med XBRL-enhetsregistret.
2. Emittenterna ska säkerställa att deras XBRL-tilläggsklassificeringsfiler är giltiga
med avseende på specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Dimensions 1.0.
3. Emittenterna ska lämna in Inline XBRL-instansdokument och sina XBRL-till
läggsklassificeringsfiler som ett enhetligt rapporteringspaket, där XBRL-klas
sificeringsfilerna förpackas enligt specifikationerna för klassificeringspaket.
4. Emittenterna ska säkerställa att både Inline XBRL-instansdokumentet och
deras tilläggsklassificering uppfyller kraven för märkning och arkivering
som fastställs i bilaga IV.
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BILAGA IV
Regler för märkning och arkivering
1.

Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet innehåller
uppgifter om en enda emittent, så att alla identifieringskoder, oavsett kontext,
har identiskt innehåll.

2.

Emittenterna ska identifiera sig i Inline XBRL-instansdokumentet med hjälp
av identifieringskoder för juridiska personer enligt ISO 17442 när det gäller
identifierare för kontext och system i XBRL.

3.

När emittenterna märker upplysningar ska de använda det element i den
grundläggande klassificeringen som bäst motsvarar den upplysning som
märks. Om det finns flera element i den grundläggande klassificeringen att
välja mellan bör emittenterna välja det element som har den snävaste redo
visningsbetydelsen och/eller den snävaste omfattningen.

4.

Om det valda elementet skulle ge en missvisande bild av redovisningsbety
delsen hos den upplysning som märks enligt punkt 3 ska emittenterna skapa
ett tilläggsklassificeringselement och använda det för att märka den berörda
upplysningen. Följande gäller för tilläggsklassificeringselementen:

(a) De får inte ha samma betydelse och omfattning som något element i den
grundläggande klassificeringen.

(b) Den person som har skapat elementet ska kunna identifieras.

(c) De ska förses med ett lämpligt balansattribut.

(d) De ska förses med märkningar på samma språk som i årsredovisningen.
Tillägg i form av märkningar på andra språk rekommenderas. Alla märk
ningar ska motsvara redovisningsbetydelsen hos och omfattningen av de
beskrivna underliggande affärskoncepten.

5.

Emittenterna ska säkerställa att varje tilläggsklassificeringselement som an
vänds för att märka en upplysning i årsredovisningen även ingår i åtminstone
en hierarki i presentationslänkbasen och i länkbasen över definitioner av till
läggsklassificeringen.

6.

Emittenterna ska använda beräkningslänkbaserna för sina tilläggsklassifice
ringar för att dokumentera aritmetiska förhållanden mellan numeriska grund
läggande klassificeringselement och/eller tilläggsklassificeringselement, i
synnerhet för aritmetiska förhållanden mellan grundläggande klassificerings
element och/eller tilläggsklassificeringselement från rapporten över finansiell
ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för
förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden.

7.

För att identifiera vilken del av de finansiella rapporterna som märkningarna
avser ska emittenterna i sina presentationslänkbaser över sin tilläggsklassifi
cering använda särskilda rotklassificeringselement som utgångspunkt för de
respektive delarna av de finansiella rapporterna. Elementens namn, märk
ningar och prefix i dessa rotklassificeringselement ska anges enligt tabell 1.
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Tabell
Elementens namn, märkningar och prefix i rotklassificeringselementen
Prefix

ifrs-full

Elementets namn

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags

Beteckning

Platshållare för rapport över finansi
ell ställning – denna post MÅSTE
användas som utgångspunkt för rap
porten över finansiell ställning.
Resultatplatshållare – denna post
MÅSTE användas som utgångs
punkt för rapporten över resultat
om rapporten över resultat redovisas
separat.
Platshållare för rapport över totalre
sultat – denna post MÅSTE använ
das som utgångspunkt för rapporten
över totalresultat om den redovisas
separat, eller när rapporten över re
sultat och övrigt totalresultat kom
bineras i en enda rapport.
Platshållare för rapport över kassaf
löden – denna post MÅSTE använ
das som utgångspunkt för rapporten
över kassaflöden.
Platshållare för redogörelse för för
ändringar i eget kapital – denna post
MÅSTE användas som utgångs
punkt för redogörelsen för föränd
ringar i eget kapital.
Platshållare för noter, redovisnings
metoder och obligatoriska centrala
klassificeringselement – denna post
MÅSTE användas som utgångs
punkt för märkningar av upplys
ningar i noterna till de finansiella
rapporterna.

De särskilda rotklassificeringselementen ska också inbegripas i de
XBRL-klassificeringsfiler som tas fram av Esma.
8.

Emittenterna får inte ersätta märkningarna eller hänvisningarna till de grund
läggande klassificeringselementen i sina tilläggsklassificeringar. Emittenter
nas märkningar får läggas till de grundläggande klassificeringselementen.

9.

Emittenterna ska säkerställa att deras tilläggsklassificeringselement för märk
ning av rapporter över resultat och övrigt totalresultat, redogörelser för för
ändringar i eget kapital och rapporter över kassaflöden i
IFRS-koncernredovisningar förankras i ett eller flera grundläggande klassifi
ceringselement. I synnerhet gäller följande:
(a) Emittenterna ska förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det grund
läggande klassificeringselement som har den närmaste allmänna redovis
ningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till deras tilläggsk
lassificeringselement. Emittenterna ska ange förhållandet mellan det be
rörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grundläggande
klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av tilläggsklas
sificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som målet för
förhållandet.
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▼B
(b) Emittenterna får förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det eller de
grundläggande klassificeringselement som har den närmaste snävare re
dovisningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till det berörda
tilläggsklassificeringselementet. Emittenterna ska ange förhållandet mel
lan det berörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grund
läggande klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av till
läggsklassificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som käl
lan för förhållandet eller förhållandena. Om tilläggsklassificeringsele
mentet utgörs av en kombination av ett antal grundläggande klassifice
ringselement ska emittenterna förankra det tilläggsklassificeringselemen
tet till vart och ett av de grundläggande klassificeringselementen, utom
eventuella grundläggande klassificeringselement som rimligen kan anses
vara oväsentliga.
10. Trots vad som sägs i punkt 9 behöver emittenterna inte förankra ett till
läggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning i rap
porten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresul
tat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflö
den till ett annat grundläggande klassificeringselement som är en delsumme
ring av andra upplysningar i samma rapport.
11. Emittenterna ska säkerställa att datatypen och periodtypen för ett tilläggsk
lassificeringselement som används för att märka en upplysning avspeglar den
märkta upplysningens redovisningsbetydelse. Emittenterna ska inte definiera
och tillämpa en standardtyp för ett klassificeringselement om en lämplig typ
redan definieras i XBRL-specifikationerna eller i XBRL-registret över
datatyper.
12. När emittenterna märker upplysningar ska de inte använda numeriska klas
sificeringselement för att märka olika värden för en viss kontext (företag,
period och dimensionella uppdelningar), om inte skillnaden är följden av
avrundningar i presentationen av samma information i en annan skala på
fler än en plats i samma årsredovisning.
13. När emittenterna märker upplysningar ska de använda icke-numeriska klas
sificeringselement på ett sätt som leder till att alla upplysningar som mot
svarar definitionen av samma element märks. Emittenterna ska inte tillämpa
märkningar endast delvis eller selektivt.
14. Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet inte innehål
ler exekverbara koder.
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▼B
BILAGA V
XBRL-klassificeringsfiler
Följande gäller för de XBRL-klassificeringsfiler som offentliggörs av Esma:
(a) Alla
grundläggande
XBRL-element.

klassificeringselement

ska

identifieras

som

(b) Attribut för de grundläggande klassificeringselementen ska fastställas efter
typ enligt bilaga I.
(c) Läsbara beteckningar ska tillhandahållas enligt tabellen i bilaga VI, där de
grundläggande klassificeringselementens betydelse och hänvisningar
dokumenteras.
(d) Strukturer ska definieras som underlättar sökningar efter klassificeringsinne
håll och gör det lättare att förstå definitionen av ett grundläggande klassifi
ceringselement i förhållande till andra grundläggande klassificeringselement.
(e) Förhållanden ska definieras som gör det möjligt för emittenterna att förankra
tilläggsklassificeringselement till grundläggande klassificeringselement.
(f) De ska vara giltiga enligt specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Di
mensions 1.0 och ska förpackas enligt de specifikationer för klassificerings
paket som anges i bilaga III.
(g) De ska innehålla den tekniska information som krävs för att utveckla
it-lösningar som stöder framtagandet av harmoniserade årsredovisningar.
(h) De ska identifiera vilka perioder de hänför sig till.

▼B
BILAGA VI
Schema över den grundläggande klassificeringen
Tabell
Schema över den grundläggande klassificeringen för att märka IFRS-koncernredovisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AbnormallyLargeChangesInAs
setPricesOrForeignExchangeRa
tesMember

member

Onormalt stora förändringar i
priser på tillgångar eller i va
lutakurser [member]

Detta element står för onormalt stora förändringar i priser på
tillgångar eller i valutakurser.

exempel: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Uppskattningar och bedöm
ningar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Uppskattningar och bedöm
ningar [member]

Detta element står för en tillgång, en skuld eller en tillgångs
periodiska förbrukning, som justeras till följd av bedömningen
av aktuell status för, och förväntade framtida fördelar och
förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Uppskattningar och
bedömningar”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Redovisat resultat

Beloppet för periodens resultat före skatteavdrag. [Se: Rörel
seresultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii,
upplysning: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Upplupna kostnader/intäkter

X instant,
credit

Upplupna kostnader/intäkter

Beloppet för skulder för varor eller tjänster som har mottagits
respektive utförts men som ännu inte betalats, fakturerats eller
blivit föremål för formell överenskommelse med leverantören.
Hit hör vissa ersättningar till anställda.

allmän praxis: IAS 1 78
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

AccrualsAndDeferredIncome

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome
Abstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrentAbstract

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. [Se:
Upplupna kostnader/intäkter; Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som
är klassificerade som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som
är klassificerade som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter [abstract]

X instant,
credit

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter klassifice
rade som kortfristiga

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter klassifice
rade som kortfristiga [abstract]

X instant,
credit

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter klassifice
rade som långfristiga

Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter klassifice
rade som långfristiga [abstract]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som
Upplupna kostnader/intäkter
som klassificeras som kortfris kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]
tiga

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Upplupna kostnader/intäkter
som klassificeras som lång
fristiga

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som
långfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Upplupna intäkter

Beloppet för tillgångar som utgör intjänade intäkter som ännu
inte har mottagits.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue
OfFinancialAssetsAttributableTo
ChangesInCreditRiskOfFinancia
lAssets

X instant,
debit

Ackumulerad ökning (minsk
ning) i verkligt värde för fi
nansiella tillgångar som iden
tifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet,
hänförliga till förändringar i
kreditrisken för finansiella till
gångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för upplysningar: IFRS 7 9 c
finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verk
ligt värde via resultatet som härrör från förändringar i kredit
risken för tillgångarna bestämd antingen a) som värdet av den
förändring i deras verkliga värde som inte härrör från föränd
ringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknads
risken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedö
mer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess
verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för
tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member];
Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar
som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet,
hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella till
gångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue
OfFinancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ackumulerad ökning (minsk
ning) i verkligt värde för kre
ditderivat eller liknande in
strument hänförliga till finan
siella tillgångar som identifie
ras som värderade till verkligt
värde via resultatet.

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för upplysningar: IFRS 7 9 d
kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella
tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via
resultatet. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verk
ligt värde för kreditderivat eller liknande instrument avseende
finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verk
ligt värde via resultatet. Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributable
ToChangesInCreditRiskOfLiabi
lity

X instant,
credit

Ackumulerad ökning (minsk
ning) i verkligt värde för fi
nansiella skulder, hänförliga
till förändringar i skuldens
kreditrisk

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för
finansiella skulder som är hänförliga till förändringar i skul
dernas kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk
[member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella
skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue
OfLoanOrReceivableAttributable
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

X instant,
debit

Ackumulerad ökning (minsk
ning) i verkligt värde för lån
eller fordringar, hänförliga till
förändringar i kreditrisken för
finansiella tillgångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för upplysningar: IFRS 7 9 c – sista
lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisken giltighetsdag 2021-01-01
för tillgången som bestämts antingen a) som värdet av den
förändring i deras verkliga värde som inte härrör från föränd
ringar i de marknadsförhållanden som gav upphov till mark
nadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget
bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess
verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för
tillgången. [Se: Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 10 a,
upplysningar: IFRS 7 10A a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue
OfLoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSimilar
Instruments

X instant

Ackumulerad ökning (minsk
ning) i verkligt värde för kre
ditderivat eller liknande in
strument hänförliga till lån el
ler fordringar

Den sammanlagda ökningen (minskningen) i verkligt värde för upplysningar: IFRS 7 9 d – sista
kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller giltighetsdag 2021-01-01
fordringar. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i
verkligt värde för lån och fordringar hänförliga till kreditderi
vat eller liknande instrument]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmorti
sationAndImpairmentMember

member

Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar [member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar och ned
skrivningar. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndA
mortisationMember

member

Ackumulerade avskrivningar
[member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar. [Se: Av
skrivningar]

allmän praxis: IAS 16 73 d vii,
upplysningar: IAS 16 75 b, allmän
praxis: IAS 38 118 c, allmän
praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis:
IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountAssets

X instant,
debit

Upplupet belopp för juste
ringar av säkring av verkligt
värde för den säkrade post
som ingår i det redovisade
värdet, tillgångar

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt
värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet
av den säkrade posten som redovisas i rapporten över finansiell
ställning som en tillgång. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii

IAS
IAS
IAS
IAS
IAS

16
16
38
40
41

73 d vii,
75 b,
118 c,
79 c,
54 f
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

AccumulatedFairValueHedgeAd
justmentOnHedgedItemInclude
dInCarryingAmountLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplupet belopp för juste
ringar av säkring av verkligt
värde för den säkrade post
som ingår i det redovisade
värdet, skulder

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt
värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet
av den säkrade posten, som redovisas i rapporten över finan
siell ställning som en skuld. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentRemainingInStatementOf debit
FinancialPositionForHedgedI
temThatCeasedToBeAdjustedFor
HedgingGainsAndLossesAssets

Upplupet återstående belopp
för justeringar av säkring av
verkligt värde i rapporten över
finansiell ställning för en säk
rad post som man har upphört
att justera för att säkra vinster
och förluster, tillgångar

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av
verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad
post som är en finansiell tillgång värderad till upplupet an
skaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra
vinster och förluster. [Se: Finansiella tillgångar till upplupet
anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a v

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentRemainingInStatementOf credit
FinancialPositionForHedgedI
temThatCeasedToBeAdjustedFor
HedgingGainsAndLossesLiabili
ties

Upplupet återstående belopp
för justeringar av säkring av
verkligt värde i rapporten över
finansiell ställning för en säk
rad post som man har upphört
att justera för att säkra vinster
och förluster, skulder

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av upplysningar: IFRS 7 24B a v
verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad
post som är en finansiell skuld värderad till upplupet an
skaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra
vinster och förluster. [Se: Finansiella skulder till upplupet an
skaffningsvärde; Säkrade poster [member]]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AccumulatedImpairmentMember

member

Ackumulerad nedskrivning
[member]

Detta element står för ackumulerad nedskrivning. [Se: Ned
skrivning]

allmän praxis: IAS 16 73 d, allmän
praxis: IAS 38 118 c, allmän
praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis:
IAS 41 54 f, upplysningar: IFRS 3
B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H,
exempel: IFRS 7 35N, exempel:
IFRS 7 IG29 b – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 7 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Ackumulerat övrigt totalresul
tat

Beloppet för ackumulerade intäkts- och kostnadsposter (in
klusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i re
sultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra
IFRS-standarder. [Se: IFRS-standarder [member]; Övrigt to
talresultat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Ackumulerat övrigt totalresul
tat [member]

Detta element står för ackumulerat övrigt totalresultat. [Se:
Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministration
ExpenseRelatedToInsuranceCon
tracts

X duration,
debit

Förvärvs- och administrations Beloppet för förvärvs- och administrationskostnader hänförliga
till försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]
kostnader hänförliga till för
säkringsavtal

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEqui
tyInterestInAcquireeHeldByAc
quirerImmediatelyBeforeAcquisi
tionDate

X instant,
credit

Verkligt värde per förvärvstid
punkten på förvärvarens inne
hav av egetkapitalandelar i ett
förvärvat företag omedelbart
före förvärvstidpunkten

upplysningar: IFRS 3 B64 p i

Det verkliga värdet per förvärvstidpunkten på förvärvarens
innehav av egetkapitalandelar i det förvärvade företaget ome
delbart före förvärvstidpunkten, i ett rörelseförvärv som ge
nomförs i steg. [Se: Rörelseförvärv [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferred

X instant,
credit

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferredAbstract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTrans
actionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

X duration,
debit

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Överförd ersättning, verkligt
värde per förvärvstidpunkt

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för den ersättning som
överförs i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f

Förvärvsrelaterade kostnader
för transaktioner som redo
visas separat från förvärv av
tillgångar och övertagande av
skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som
redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet
av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

AcquisitionrelatedCostsRecognise X duration,
dAsExpenseForTransactionRecog debit
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

Förvärvsrelaterade kostnader
som redovisas som kostnader
för transaktion som redovisas
separat från förvärv av till
gångar och övertagande av
skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som
en kostnad för transaktioner som redovisas separat från för
värvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelse
förvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

Företagsförvärv via samgåen
den, biologiska tillgångar

De ökningar i biologiska tillgångar som uppkommit vid före upplysningar: IAS 41 50 e
tagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member];
Biologiska tillgångar]

Verkligt värde per förvärvstid
punkten för total överförd er
sättning [abstract]
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X duration,
debit

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, förutbetalda anskaff
ningskostnader som härrör från
försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör
från försäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgå
enden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förutbetalda anskaff
ningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, immateriella tillgångar
och goodwill

De ökningar i immateriella tillgångar och goodwill som upp
kommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseför
värv [member]; Immateriella anläggningstillgångar och good
will]

allmän praxis: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, andra immateriella till
gångar än goodwill

De ökningar i andra immateriella tillgångar än goodwill som upplysningar: IAS 38 118 e i
uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelse
förvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentProperty

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, förvaltningsfastigheter

De ökningar i förvaltningsfastigheter som uppkommit vid fö
retagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member];
Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Företagsförvärv via samgåen
den, skulder som omfattas av
försäkrings- och återförsäk
ringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återför allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
säkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: giltighetsdag 2021-01-01
Rörelseförvärv [member]; Skulder som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal]

upplysningar: IAS 40 76 b,
upplysningar: IAS 40 79 d ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Företagsförvärv via samgåen
den, övriga avsättningar

De ökningar i övriga avsättningar som uppkommit vid före
tagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member];
Övriga avsättningar]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, materiella anläggnings
tillgångar

De ökningar i materiella anläggningstillgångar som uppkommit
vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv
[member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAssets

X duration,
debit

Företagsförvärv via samgåen
den, återförsäkringstillgångar

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
De ökningar i återförsäkringstillgångar som uppkommit vid
företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [membe giltighetsdag 2021-01-01
r]; Återförsäkringstillgångar]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
debit

Faktiska skadeanspråk som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17

Beloppet för de faktiska skadeanspråk som härrör från avtal
som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRates

X.XX
instant

Aktuariella antaganden om
diskonteringssatser

Den diskonteringssats som används som betydande aktuariellt
antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmåns
bestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda för
pliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRatesMember

member

Aktuariella antaganden om
diskonteringssatser [member]

Detta element står för de diskonteringssatser som används som
aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfInflation

X.XX
instant

Aktuariellt antagande om för
väntad inflationstakt

allmän praxis: IAS 19 144
Den förväntade inflationstakt som används som betydande
aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd
förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktua
riella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfInflationMember

member

Aktuariellt antagande om för
väntad inflationstakt [member]

Detta element står för den förväntade inflationstakt som an
vänds som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfPensionIncreases

X.XX
instant

Aktuariellt antagande om för
väntade pensionsökningar

De förväntade pensionsökningar som används som betydande allmän praxis: IAS 19 144
aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd
förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktua
riella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om för
väntade pensionsökningar
[member]

Detta element står för de förväntade pensionsökningar som
används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella anta
ganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfSalaryIncreases

X.XX
instant

Aktuariellt antagande om för
väntade löneökningar

Den förväntade löneökning som används som betydande ak allmän praxis: IAS 19 144
tuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd
förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktua
riella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpected
RatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om för
väntade löneökningar [mem
ber]

Detta element står för de förväntade löneökningar som används
som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden
[member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpec DUR
tancyAfterRetirement2019

Aktuariellt antagande om för
väntad livslängd efter pensio
nering

Den förväntade livslängd efter pensionering som används som
betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en
fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för för
månsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ActuarialAssumptionOfLifeExpec member
tancyAfterRetirementMember

Aktuariellt antagande om för
väntad livslängd efter pensio
nering [member]

Detta element står för den förväntade livslängd efter pensio
nering som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktua
riella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

X.XX
instant

Aktuariellt antagande om för
ändringar av sjukvårdskost
nader

De förändringar av sjukvårdskostnader som används som be
tydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en
fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för för
månsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

member

Aktuariellt antagande om för
ändringar av sjukvårdskost
nader [member]

Detta element står för de förändringar av sjukvårdskostnader
allmän praxis: IAS 19 145
som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella an
taganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortality
Rates

X.XX
instant

Aktuariella antaganden om
dödlighet

Den dödlighet som används som betydande aktuariellt anta
gande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmåns
bestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda för
pliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortality
RatesMember

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för den dödlighet som används som aktua allmän praxis: IAS 19 145
riella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ActuarialAssumptionOfRetiremen DUR
tAge2019

Aktuariella antaganden om
pensionsålder

Den pensionsålder som används som betydande aktuariellt
antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmåns
bestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda för
pliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetiremen member
tAgeMember

Aktuariella antaganden om
pensionsålder [member]

Detta element står för den pensionsålder som används som
aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

Aktuariella antaganden [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 145

axis
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Aktuariella antaganden om
dödlighet [member]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuariella antaganden [mem
ber]

Detta element står för alla aktuariella antaganden. Aktuariella
antaganden är företagets neutrala och ömsesidigt förenliga
bästa uppskattningar av de faktorer som avgör de slutliga
demografiska och finansiella variablerna för att lämna ersätt
ningar efter avslutad anställning. Det utgör även standardvärdet
för axeln ”Aktuariella antaganden”, om inget annat element
används.

upplysningar: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInDemographicAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Aktuariella vinster (förluster)
som uppstår till följd av för
ändringar i demografiska an
taganden, förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld
upplysningar: IAS 19 141 c ii
(nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som
uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden
som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettos
kulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a)
livslängd, b) personalomsättning samt omfattningen av arbets
oförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och
tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berätti
gade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare del
tagare i planen som kommer att välja varje form av betal
ningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e)
utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: För
månsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInFinancialAssump
tionsNetDefinedBenefitLiability
Asset

X duration,
debit

Aktuariella vinster och förlus
ter som uppstår till följd av
förändringar i finansiella anta
ganden, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som
uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som
leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a)
diskonteringssatsen, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella
kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt
framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida
sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering
(dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs
och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d)
skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redo
visningsdagen eller för ersättningar som följer av denna
tjänstgöring. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromExperienceAdjustmentsNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Aktuariella vinster (förluster)
från erfarenhetsbaserade juste
ringar, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) som beror på aktuariella vinster och förluster
som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som
leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om
effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden
och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)]

allmän praxis: IAS 19 141 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Dokumentationsbeteckning

Nuvärdet av framtida pen
sionsutfästelser enligt aktuari
ella metoder

Nuvärdet av förväntade betalningar av en pensionsstiftelse till
befintliga och tidigare anställda, som är hänförligt till redan
utförda tjänster.

upplysningar: IAS 26 35 d

Beloppet för ytterligare avsättningar för kreditförluster för fi
nansiella tillgångar som redovisas i resultatet. [Se: Avsätt
ningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker
när de kvantitativa uppgifter som lämnas inte är representativa.

upplysningar: IFRS 7 35

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPro
misedRetirementBenefits

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognised X duration
InProfitOrLossAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAssets

Ytterligare avsättningar som
redovisas i resultatet, avsätt
ningskonto för kreditförluster
för finansiella tillgångar

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAcquisi
tionDateForEachMajorClassOfAs
setsAcquiredAndLiabilitiesAs
sumedAbstract

Ytterligare upplysningar avse
ende belopp som redovisats
per förvärvstidpunkten för
varje större slag av förvärvade
tillgångar och övertagna skul
der [abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedTo
RegulatoryDeferralAccounts
Abstract

Ytterligare upplysningar om
konton för uppskjuten regle
ring[abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEnti
tyExposureToRisk

text

Ytterligare upplysningar om
företagets exponering för ris
ker

Hänvisningar
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdditionalInformationAboutInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Ytterligare upplysningar om
försäkringsavtal [text block]

Ytterligare information om försäkringsavtal som är nödvändiga
för att uppnå syftet med upplysningskraven i IFRS 17. [Se:
försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 94 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatu
reAndFinancialEffectOfBusiness
Combination

text

Ytterligare upplysningar om
karaktär på och finansiell ef
fekt av rörelseförvärv

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt
av rörelseförvärv som är nödvändiga för att uppfylla målen för
IFRS 3. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatu
reOfAndChangesInRisksAssocia
tedWithInterestsInStructuredEnti
tiesExplanatory

text block

Ytterligare upplysningar om
arten av och förändringar i de
risker som är förknippade med
intressen i strukturerade före
tag [text block]

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de
risker som är förknippade med intressen i strukturerade före
tag.

upplysningar: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutS
harebasedPaymentArrangements

text block

Ytterligare upplysningar om
avtal om aktierelaterade er
sättningar [text block]

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersätt
ningar som är nödvändiga för att uppfylla upplysningskraven i
IFRS 2. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Ytterligare upplysningar [ab
stract]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 42

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ytterligare skulder, eventual
förpliktelser redovisade i rö
relseförvärv

Beloppet för ytterligare skulder, eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i
rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]; Eventualförpliktelser
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusiness
Combination

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Överkurs

Det belopp som har erhållits eller ska erhållas från emissioner
av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och
belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar
företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Överkurs [member]

Detta element står för belopp som har erhållits från emissioner
av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och
belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar
företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherPro
visions

X duration,
credit

Ytterligare avsättningar, övriga
avsättningar

Beloppet för ytterligare avsättningar och övriga avsättningar.
[Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 b

Ytterligare skulder, eventual
förpliktelser redovisade i rö
relseförvärv [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdditionalProvisionsOtherPro
visionsAbstract

Ytterligare avsättningar, övriga
avsättningar [abstract]

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration,
debit

Ytterligare redovisning, good
will

upplysningar: IFRS 3 B67 d ii
Beloppet för goodwill som tillkommit, utom sådan goodwill
som ingår i en avyttringsgrupp som vid förvärvstidpunkten
uppfyller villkoren för att klassificeras som att den innehas för
försäljning i enlighet med IFRS 5. [Se: Goodwill; Avyttrings
grupper klassificerade som att de innehas för försäljning
[member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvest
mentProperty

X duration,
debit

Tillägg från förvärv, förvalt
ningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av
förvärv. [Se: Förvaltningsfastigheter]

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

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Tillägg från inköp, biologiska
tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av inköp.
[Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen
ditureRecognisedAsAssetBiologi
calAssets

X duration,
debit

Tillägg från efterföljande ut
gifter som redovisas som en
tillgång, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av ef
terföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Bio
logiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen
ditureRecognisedAsAssetInvest
mentProperty

X duration,
debit

Tillägg från efterföljande ut
gifter som redovisas som en
tillgång, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av
efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se:
Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a,
upplysningar: IAS 40 79 d i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdditionsInvestmentProperty
Abstract

Tillägg, förvaltningsfastigheter
[abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, skulder som omfattas
av försäkrings- och återförsäk
ringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återför
säkringsavtal till följd av andra tillägg än rörelseförvärv. [Se:
Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal;
Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 4 IG37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsBiologicalAs
sets

X duration,
debit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar, andra än sådana
som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]; Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsBiologicalAs
setsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, andra immateriella
tillgångar än goodwill

Beloppet för tillägg till andra immateriella tillgångar än
goodwill, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter, andra än sådana
som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]; Förvaltningsfastigheter]

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

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, biologiska tillgångar
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, materiella anlägg
ningstillgångar

Beloppet för tillägg till materiella anläggningstillgångar, andra
än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseför
värv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusi
nessCombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Andra tillägg än via rörelse
förvärv, återförsäkringstill
gångar

Beloppet för tillägg till återförsäkringstillgångar, andra än så
dana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]; Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Tillägg avseende investeringar
i anläggningstillgångar som
inte är finansiella instrument,
uppskjutna skattefordringar,
förmånsbestämda nettotill
gångar eller rättigheter som
uppkommer enligt försäkring
savtal

Beloppet för tillägg avseende investeringar i anläggningstill
gångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skatte
fordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter
som uppkommer enligt försäkringsavtal. [Se: Uppskjutna
skattefordringar; finansiella instrument, klass [member]; An
läggningstillgångar; Typer av försäkringsavtal [member]]

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

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Tillägg till nyttjanderätt

Beloppet för tillägg till nyttjanderätt. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEn
tity

text

Adress till företagets huvud
kontor

Adressen till företagets huvudkontor.

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinan
cialStatementsAreObtainable

text

Adress där koncernredovis
ningar kan erhållas

Adress till moderföretagets yttersta eller något mellanvarande
moderföretag som upprättar koncernredovisning som följer
reglerna i IFRS kan erhållas. [Se: Koncernredovisning [mem
ber]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Justerat vägt genomsnittligt
antal utestående stamaktier

Det vägda genomsnittet av periodens utestående stamaktier
plus det vägda genomsnittet av de stamaktier som skulle ha
emitterats vid en konvertering av samtliga potentiella stam
aktier till stamaktier. [Se: Stamaktier [member]; Vägt genom
snitt [member]]

upplysningar: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisation
Expense

X duration,
debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörel allmän praxis: IAS 7 20
seresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den lö
pande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Avskrivningar]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransfer
redToInitialCarryingAmountOf
HedgedItems

X duration,
debit

Belopp som tagits bort från
eget kapital och inkluderats i
redovisat värde på en
icke-finansiell tillgång (skuld)
vars förvärv eller uppkomst
varit föremål för en säkrad
mycket sannolik prognostise
rad transaktion, netto efter
skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i
anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat re
dovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv
eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik
prognostiserad transaktion, netto efter skatt. [Se: Redovisat
värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTax
OfPriorPeriod

X duration,
debit

Justeringar för aktuell skatt för
tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) redovisade under
perioden för aktuell skatt för tidigare perioder.

exempel: IAS 12 80 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InBiologicalAssets

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i biologiska tillgångar
ning) i biologiska tillgångar
för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från
(som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska
tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InDerivativeFinancialAssets

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar
ning) i finansiella tillgångar
som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot netto
kassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten.
som är derivat
[Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InFinancialAssetsHeldForTrading

X duration,
debit

allmän praxis: IAS 7 20
Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar
som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot
ning) i finansiella tillgångar
nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamhe
som innehas för handel
ten. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de in
nehas för handel; Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nInventories
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i varulager för avstäm allmän praxis: IAS 7 20 a
ning) i varulager
ning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som an
vänts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Rörelse
resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InLoansAndAdvancesToBanks

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till
ning) i lån och förskott till
banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
banker
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och
förskott till banker; Rörelseresultat]

X duration,
debit

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InLoansAndAdvancesToCusto
mers

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till
kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
ning) i lån och förskott till
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och
kunder
förskott till kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherAssets
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i övriga tillgångar för
ning) i övriga tillgångar
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga tillgångar;
Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherCurrentAssets
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i övriga omsättnings
ning) i andra omsättningstill tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaf
gångar
lödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Andra omsättningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseI X duration,
nOtherOperatingReceivables
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i övriga kundfordringar allmän praxis: IAS 7 20 a
ning) i övriga kundfordringar
för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från
(som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresul
tat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InReverseRepurchaseAgreements
AndCashCollateralOnSecurities
Borrowed

Justeringar för minskning (ök
ning) i omvända återköpsavtal
och kontantsäkerhet för lånade
säkerheter;

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal
och kontantsäkerhet för lånade säkerheter för avstämning av
rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Omvända återköpsavtal och kon
tantsäkerhet för lånade säkerheter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InTradeAccountReceivable

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar för
ning) i kundfordringar
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease
InTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar och
ning) i kundfordringar och
andra fordringar för avstämning av rörelseresultatet mot net
tokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten.
andra fordringar
[Se: Kundfordringar och andra fordringar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTax
Expense

X duration,
debit

Justeringar för uppskjutna
skattekostnader

Justeringar för uppskjutna skattekostnader för avstämning av
rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Uppskjuten skattekostnad (skatte
intäkt)]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTax
OfPriorPeriods

X duration,
debit

Justeringar för uppskjuten
skatt från tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) som har redo
visats under perioden för uppskjuten skatt från tidigare
perioder.

allmän praxis: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X duration,
debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörel allmän praxis: IAS 7 20 b
seresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den lö
pande verksamheten. [Se: Avskrivningar; Rörelseresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndImpair
mentLossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Justeringar för avskrivnings
kostnader och nedskrivningar
(återföring av nedskrivningar)
som redovisas i resultatet

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar(återföring av
nedskrivningar) för avstämning av rörelseresultatet mot netto
kassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten.
[Se: Nedskrivning; Avskrivningar; Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) som redovisas i resultatet; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciation
Expense

X duration,
debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörel allmän praxis: IAS 7 20
seresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den lö
pande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration,
credit

Justeringar för intäkter från
utdelningar

Justeringar för intäkter från utdelningar för avstämning av
rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Utdelningsintäkter. Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGa
insLosses

X duration,
debit

Justeringar för förluster (vins
ter) av verkligt värde

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde för av
stämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Justeringar för finansierings
kostnader

Justeringar för finansieringskostnader för avstämning av rö
relseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Finansieringskostnader; Rörelse
resultat]

allmän praxis: IAS 7 20 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration,
credit

Justeringar för finansiella in
täkter

Justeringar för finansieringsintäkter för avstämning av rörel
seresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den lö
pande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter; Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X duration,
credit

Justeringar för finansiella in
täkter (kostnader)

allmän praxis: IAS 7 20
Justeringar för nettofinansieringsintäkter eller finansierings
kostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaf
lödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Finansiella intäkter (kostnader); Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
X duration,
posalOfInvestmentsInSubsidiaries credit
JointVenturesAndAssociates

Justeringar för vinster (förlus
ter) vid avyttring av investe
ringar i dotterföretag, joint
ventures och intresseföretag

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar allmän praxis: IAS 7 20
i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag för avstäm
ning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i)
den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Jo
int ventures [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i
dotterföretag, joint ventures och intresseföretag; Rörelseresul
tat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalsPropertyPlantAndEquip
ment

Justeringar för vinst (förlust)
från avyttringar och materiella
anläggningstillgångar

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av materiella
anläggningstillgångar för avstämning av vinst (förlust) mot
nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamhe
ten. [Se: Rörelseresultat; Materiella anläggningstillgångar;
Avyttringar, materiella anläggningstillgångar]

X duration,
credit

allmän praxis: IAS 7 20

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCostsTo
SellBiologicalAssets

X duration,
credit

Justeringar för vinster (förlus
ter) vid förändring i verkligt
värde minus försäljningskost
nader, biologiska tillgångar

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt
värde minus försäljningskostnader för biologiska tillgångar för
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska till
gångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X duration,
credit

Justeringar för vinster (förlus
ter) vid förändring av det
verkliga värdet för derivat

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt
värde för derivat för avstämning av rörelseresultatet mot net
tokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten.
[Se: Till verkligt värde [member]; Derivat [member]; Rörel
seresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFa X duration,
irValueAdjustmentInvestmentPro credit
perty

Justeringar för vinster (förlus
ter) vid justeringar av verkligt
värde, förvaltningsfastigheter

Justeringar för vinster (förluster) som uppstår till följd av för allmän praxis: IAS 7 20
ändringar i verkligt värde för förvaltningsfastigheter i syfte att
stämma av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förvaltningsfastig
heter; Vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde,
förvaltningsfastigheter; Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossGood
will

Justeringar för nedskrivningar
som redovisas i resultatet,
goodwill

Justeringar för nedskrivningar av goodwill som redovisas i
resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaf
lödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivning som redovisas i resul
tatet]

X duration,
debit

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLoss

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som allmän praxis: IAS 7 20 b
redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot
nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamhe
ten. [Se: Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redo
visas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossExploratio
nAndEvaluationAssets

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet,
prospekterings- och utvär
deringstillgångar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av
allmän praxis: IAS 7 20
prospekterings- och utvärderingstillgångar som redovisas i re
sultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Prospekterings- och utvärderingstillgångar [member]; Ned
skrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av ned
skrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring
av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossInventories

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet, va
rulager

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) för
varulager som redovisas i resultatet för avstämning av rörel
seresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den lö
pande verksamheten. [Se: Varulager; Nedskrivning; Justeringar
för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i
resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som re
dovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossLoansAndAd
vances

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet, lån
och förskott

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av lån
och förskott som redovisas i resultatet för avstämning av rö
relseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossPropertyPlan
tAndEquipment

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet,
materiella anläggningstill
gångar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av
materiella anläggningstillgångar som redovisas i resultatet för
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för
nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i re
sultatet; Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossTradeAndOt
herReceivables

Justeringar för nedskrivning
(återföring av nedskrivning)
som redovisas i resultatet,
kundfordringar och andra
fordringar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av
kundfordringar och andra fordringar som redovisas i resultatet
för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från
(som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundford
ringar och andra fordringar; Nedskrivning; Justeringar för
nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i re
sultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redo
visas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForIncomeTax
Expense

X duration,
debit

Justeringar för skattekostnad
eller skatteintäkt

Justeringar för skattekostnader för avstämning av rörelseresul upplysningar: IAS 7 35
tatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande
verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InDeferredIncome

X duration,
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i uppskjutna intäkter för allmän praxis: IAS 7 20
ning) i uppskjutna intäkter
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förutbetalda intäk
ter; Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InDepositsFromBanks

X duration,
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från
ning) i inbetalningar från ban banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
ker
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetal
ningar från banker; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InDepositsFromCustomers

X duration,
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från
ning) i inbetalningar från kun kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetal
der
ningar från kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InDerivativeFinancialLiabilities

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som allmän praxis: IAS 7 20
ning) i finansiella skulder som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaf
lödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
är derivat
Finansiella skulder som är derivat; Rörelseresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nEmployeeBenefitLiabilities
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av
ning) i skulder i form av er
ersättningar till anställda för avstämning av rörelseresultatet
sättningar till anställda
mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verk
samheten. [Se: Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InFinancialLiabilitiesHeldForT
rading

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som allmän praxis: IAS 7 20
ning) i finansiella skulder som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot
innehas för handel
nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamhe
ten. [Se: Finansiella skulder; Finansiella skulder som värderas
till verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de
innehas för handel; Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nInsuranceReinsuranceAndInvest debit
mentContractLiabilities

Justeringar för en minskning
(ökning) i skulder i form av
försäkrings- och återförsäk
ringsavtal samt investeringska
pital

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherCurrentLiabilities
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i andra kortfristiga
ning) i andra kortfristiga skul skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflö
det från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Öv
der
riga kortfristiga skulder; Rörelseresultat]

X duration,
debit

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av
försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital
för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från
(som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Skulder för
investeringsavtal; Skulder som omfattas av försäkrings- och
återförsäkringsavtal; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

allmän praxis: IAS 7 20

allmän praxis: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherLiabilities
debit

Justeringar för minskning (ök Justeringar för en minskning (ökning) i andra skulder för av
ning) i andra skulder
stämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga skulder;
Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseI X duration,
nOtherOperatingPayables
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i andra leverantörss
allmän praxis: IAS 7 20 a
ning) i andra leverantörsskul kulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet
från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelse
der
resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Justeringar för minskning (ök
ning) i återköpsavtal och kon
tantsäkerhet för utlånade vär
depapper

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InTradeAccountPayable

X duration,
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder för
ning) i leverantörsskulder
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease
InTradeAndOtherPayables

X duration,
debit

Justeringar för ökning (minsk Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder och
ning) i leverantörsskulder och andra skulder för avstämning av rörelseresultatet mot netto
kassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten.
andra skulder
[Se: Leverantörsskulder och andra skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

allmän praxis: IAS 7 20
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Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kon
tantsäkerhet för utlånade värdepapper för avstämning av rö
relseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Återköpsavtal och kontantsäkerhet
för utlånade värdepapper; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForIncreaseInOther
ProvisionsArisingFromPassageOf
Time

X duration,
debit

Justeringar för ökning av öv
riga avsättningar på grund av
den tid som förflutit

Justeringar för en ökning (minskning) i andra avsättningar på allmän praxis: IAS 7 20
grund av den tid som förflutit för avstämning av rörelseresul
tatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande
verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Övriga avsättningar
[member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration,
debit

Justeringar för räntekostnader

Justeringar för räntekostnader för avstämning av rörelseresul
tatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande
verksamheten. [Se: Räntekostnader; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration,
credit

Justeringar för ränteintäkter

Justeringar för ränteintäkter för avstämning av rörelseresultatet
mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verk
samheten. [Se: Ränteintäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOn
DisposalOfNoncurrentAssets

X duration,
debit

Justeringar för förlust (vinst)
från avyttring av långfristiga
tillgångar

Justeringar för förluster (vinster) från avyttring av långfristiga
tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaf
lödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Anläggningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Justeringar för avsättningar

Justeringar för avsättningar för avstämning av rörelseresultatet
mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verk
samheten. [Se: Avsättningar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X duration,
debit

Justeringar för avstämning av
rörelseresultat

Justeringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokas
saflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se:
Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

Justeringar för avstämning av
rörelseresultat [abstract]

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
debit

Justeringar för aktierelaterade
ersättningar

Justeringar för aktierelaterade ersättningar för avstämning av
rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedPro
fitsOfAssociates

X duration,
credit

Justeringar för icke utdelade
resultatandelar i intresseföretag

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag
för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från
(som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag
[member]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedPro
fitsOfInvestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Justeringar för icke utdelade
resultatandelar för investerin
gar redovisade enligt kapita
landelsmetoden

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar
redovisade enligt kapitalandelsmetoden för avstämning av rö
relseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den
löpande verksamheten. [Se: Investeringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFore
ignExchangeLossesGains

X duration,
debit

Justeringar för orealiserade
valutakursförluster (vinster)

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster) för
avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som
använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWor
kingCapital

X duration,
debit

Justeringar för avstämning av
rörelseresultat, annat än för
ändringar i rörelsekapital

Justeringar, annat än förändringar i rörelsekapital, för avstäm allmän praxis: IAS 7 20
ning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som an
vänts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmounts
ReportedUnderPreviousGAAP

X instant,
debit

Summa av justeringar av re
dovisade värden som redo
visades enligt tidigare redo
visningsprinciper

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redo
visades enligt tidigare redovisningsprinciper för investeringar i
dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag i företagets
första finansiella rapporter enligt IFRS. [Se: Intresseföretag
[member]; Redovisat värde [member]; Joint ventures [mem
ber]; Tidigare redovisningsprinciper [member]; Dotterföretag
[member]; Innehav i dotterföretag, joint ventures och intres
seföretag; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsen
susPriceMeasurementInputMem
ber

member

Justering av genomsnittligt
konsensuspris, värderings
indata [member]

Detta element står för en justering av genomsnittligt konsen
suspris som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPrefe
renceShareDividends

X duration,
debit

Justeringar för rörelseresultat
för utdelningar på preferens
aktier

Justeringar av rörelseresultat för utdelningar på preferensaktier
i syfte att beräkna det resultat som är hänförligt till innehavare
av stamaktier i moderföretaget. [Se: Preferensaktier [member];
Rörelseresultat]

exempel: IAS 33 Exempel 12
Beräkning och redovisning av
resultat per aktie före och efter
utspädning (omfattande exempel),
exempel: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Administrativa kostnader

De utgifter som företaget klassificerar som administrativa
kostnader.

exempel: IAS 1 103, upplysningar:
IAS 1 99, upplysningar: IAS 26 35
b vi
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Förskott

X instant,
credit

Mottagna förskott

Betalningsbelopp som mottagits för varor och tjänster som ska
tillhandahållas i framtiden.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Reklamkostnader

Beloppet för kostnader i samband med reklam.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarrying
ValueReportedUnderPreviousGA
APMember

member

Summan av justeringarna av
de redovisade värden som re
dovisades enligt tidigare redo
visningsprinciper [member]

Detta element står för summan av justeringarna av de redo
visade värden som redovisades enligt tidigare redovisnings
principer. [Se: Redovisat värde [member]; Tidigare redovis
ningsprinciper [member]]

upplysningar: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscon
tinuedOperationsMember

member

Sammanlagda kvarvarande och
avvecklade verksamheter
[member]

Detta element står för sammanlagda kvarvarande och avveck upplysningar: IFRS 5 Redovisning
lade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member];
och upplysningar
Kvarvarande verksamheter [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

X instant

Sammanlagd skillnad mellan
verkligt värde vid första redo
visningstillfället och det trans
aktionspris som ännu inte har
redovisas i resultatet

Den sammanlagda skillnaden mellan verkligt värde vid första
redovisningstillfället och det transaktionspris för finansiella
instrument som ännu inte har redovisats i resultatet. [Se: Fi
nansiella instrument, klass [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateria member
lAssociatesMember

Sammanlagda upplysningar för Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla in
alla intresseföretag som är en tresseföretag som är enskilt oväsentliga. [Se: Intresseföretag
[member]]
skilt oväsentliga [member]

upplysningar: IFRS 7 28 b

upplysningar: IFRS 12 21 c ii,
upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AggregatedIndividuallyImmateri
alBusinessCombinationsMember

member

Sammanlagda upplysningar för
alla rörelseförvärv som är en
skilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla rö
relseförvärv som är enskilt oväsentliga. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri
alJointVenturesMember

member

Sammanlagda upplysningar för
alla joint ventures som är en
skilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla joint
ventures som är enskilt oväsentliga. [Se: Joint ventures
[member]]

upplysningar: IFRS 12 21 c i,
upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Sammanställd värdering
[member]

Detta element står för alla typer av värderingar. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Värdering”, om inget annat element
används.

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

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Sammanlagda tidsintervall
[member]

Detta element står för sammanlagda tidsintervall. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Löptid”, om inget annat ele
ment används.

upplysningar: IAS 1 61,
upplysningar: IFRS 15 120 b i,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 120 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 B35, upplysningar: IFRS 7
23B a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AggregateNotSignificantIndi
vidualAssetsOrCashgenerating
UnitsMember

member

Sammanlagda kassagenere
rande enheter för vilka det re
dovisade värdet för goodwill
eller immateriella tillgångar
med obestämbara nyttjandepe
rioder inte är betydande
[member]

Detta element står för de sammanlagda kassagenererande en
heter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller im
materiella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är
betydande. [Se: Kassagenererande enheter [member]; Good
will; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Sammanlagda verkliga värden
[member]

Detta element står för sammanlagda verkliga värden. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Verkligt värde som antagen
kostnad”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Jord- och skogsbruksprodukter
per grupp [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Jord- och skogsbruksproduk
ter, grupp [member]

Detta element står för alla jord- och skogsbruksprodukter när allmän praxis: IAS 41 46 b ii
de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Jord- och skogsbruksprodukter per grupp”, om inget
annat element används. [Se: Kortfristiga ord- och skogsbruks
produkter]

ifrs-full

Luftfartyg

X instant,
debit

Luftfartyg

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av luftfartyg
som används i företagets verksamhet.

exempel: IAS 16 37 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AircraftMember

member

Luftfartyg [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgör luftfartyg som används i företagets verk
samhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landningsrättigheter [member]

Detta element står för landningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchy
Member

member

Alla nivåer i verkligt värdehierarki [member]

Detta värde står för alla nivåer i verkligt värde-hierarkin. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Nivåer i verkligt värdehierarkin”, om inget annat element används.

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

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Övriga rörelsesegment [mem
ber];

Detta element står för affärsverksamhet och rörelsesegment för
vilka information inte ska lämnas.

upplysningar: IFRS 15 115,
upplysningar: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Avsättningskonto för kredit
förluster för finansiella till
gångar

Belopp i det avsättningskonto som används för registrering av
nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditför
luster. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem
ber

member

Avsättning för kreditförluster
[member]

Detta element står för ett avsättningskonto som används för
registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund
av kreditförluster.

allmän praxis: IAS 12 81 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AllYearsOfInsuranceClaimMem
ber

member

Alla år av försäkringsskador
[member]

Detta element står för alla år av försäkringsskador. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”År av försäkringsskada”, om
inget annat element används.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AmortisationAssetsRecogni
sedFromCostsIncurredToObtai
nOrFulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Avskrivningar, tillgångar re
dovisade från kostnader för att
erhålla eller fullgöra avtal med
kunder

Avskrivningsbelopp för tillgångar redovisade från kostnaderna
för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se: Tillgångar
redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal
med kunder; Avskrivningskostnader]

upplysningar: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

X duration,
credit

Avskrivningar, förutbetalda
anskaffningskostnader som
härrör från försäkringsavtal

Avskrivningsbelopp för förutbetalda anskaffningskostnader
som härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaff
ningskostnader som härrör från försäkringsavtal; Avskrivning
ar; Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG39 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Avskrivningskostnader

Beloppet för avskrivningskostnader. Avskrivning är en syste
matisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över
dess nyttjandeperiod.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration

Avskrivningar, andra immate
riella tillgångar än goodwill

Beloppet för avskrivningar andra immateriella tillgångar än
goodwill. [Se: Avskrivningar; Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e vi
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmortisationMethodIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

text

Avskrivningsmetod, immateri
ella tillgångar andra än good
will

De avskrivningsmetoder som används för andra immateriella
tillgångar än goodwill med bestämbara nyttjandeperioder. [Se:
Andra immateriella tillgångar än goodwill; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLos
sesArisingOnBuyingReinsurance

X duration,
debit

Avskrivning av förluster
(vinster) som uppstår vid köp
av återförsäkringar

Avskrivningsbelopp för uppskjutna förluster (vinster) som
härrör från köp av återförsäkringar. [Se: Avskrivningar; Vinster
och förluster som redovisats i resultatet vid köp av återför
säkringar]

upplysningar: IFRS 4 37 b ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Avskrivningssats, andra im
materiella tillgångar än good
will

Avskrivningssats för andra immateriella tillgångar än goodwill.
[Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssets
RelatedCreditDerivativesOrSimi
larInstrumentsMitigateMaximum
ExposureToCreditRisk

X instant

Det belopp med vilket kredit
derivat eller liknande instru
ment hänförliga till finansiella
tillgångar som identifieras som
värderade till verkligt värde
via resultatet motverkar den
maximala exponeringen för
kreditrisk

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument
hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som vär
derade till verkligt värde via resultatet motverkar den max
imala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar;
Kreditrisk [member]; Derivat [member]; Maximal kreditrisk
exponering; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRecei
X instant
vablesRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMax
imumExposureToCreditRisk

Det belopp med vilket kredit
derivat eller liknande instru
ment hänförliga till lån eller
fordringar motverkar den
maximala exponeringen för
kreditrisk

Värdet på kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till
lån eller fordringar som motverkar den maximala exponeringen
för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member];
Maximal kreditriskexponering; Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNoLong
erFullyReversible

X instant,
debit

Belopp med vilket kreditsal
don på konton för uppskjuten
reglering har minskats på
grund av att det inte längre är
fullständigt reversibelt.

Det belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten upplysningar: IFRS 14 36
reglering har minskats på grund av att det inte längre är full
ständigt reversibelt. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten
reglering]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNoLong
erFullyRecoverable

X instant,
credit

Belopp med vilket debetsaldon
på konton för uppskjuten re
glering har minskats på grund
av att det inte längre är full
ständigt återvinningsbart.

Det belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten upplysningar: IFRS 14 36
reglering har minskats på grund av att det inte längre är full
ständigt återvinningsbart. [Se: debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecove
rableAmountExceedsItsCarrying
Amount

X instant,
debit

Belopp med vilket enhetens
återvinningsvärde överstiger
dess redovisade värde

Det belopp med vilket en kassagenererande enhets återvin
ningsvärde överstiger dess redovisade värde. [Se: Redovisat
värde [member]; Kassagenererande enheter [member]]

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

ifrs-full

AmountByWhichValueAssigned
ToKeyAssumptionMustChangeI
nOrderForUnitsRecoverableA
mountToBeEqualToCarrying
Amount

X.XX
instant

Belopp med vilket det värde
som innefattas i viktiga anta
ganden måste ändras för att
enhetens återvinningsbara be
lopp ska motsvara redovisat
värde

Det belopp med vilket det värde som har innefattats i viktiga
antaganden måste ändras för att en enhets återvinningsbara
belopp ska motsvara det redovisade värdet. [Se: Redovisat
värde [member]]

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

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro
visionOfKeyManagementPerson
nelServicesProvidedBySeparate
ManagementEntity

X duration,
debit

Företagets kostnader för an
skaffandet av tjänster som
brukar utföras av nyckelperso
ner i ledande ställning, vilka
tillhandahållits av särskilda
ledningsföretag

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar
utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhanda
hållits av ett särskilt ledningsföretag. [Se: Nyckelpersoner i
ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member];
Separata ledningsföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 18A
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmountOfReclassifications
OrChangesInPresentation

X duration

Beloppet för omklassifice
ringar eller ändringar i pre
sentationen

Det belopp som omklassificeras när företaget ändrar
klassificerings- eller presentationsmetod i sina finansiella
rapporter.

upplysningar: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCompre
hensiveIncomeRealisedAtDere
cognition

X duration

Belopp som redovisas i övrigt
totalresultat vid borttagande av
finansiella skulder

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande
av finansiella skulder som identifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOr X duration,
LossToOtherComprehensiveInco debit
meApplyingOverlayApproach

Belopp som omklassificerats
från resultat till övrigt totalre
sultat genom tillämpning av
överlappningsmetoden

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt total
resultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, redovisat
som en separat post i resultatet.

upplysningar: IFRS 4 35D a –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOr X duration,
LossToOtherComprehensiveInco debit
meApplyingOverlayApproach
NewlyDesignatedFinancialAssets

Belopp som omklassificerats
från resultat till övrigt totalre
sultat genom tillämpning av
överlappningsmetoden, nyligen
identifierad finansiell tillgång

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt total
resultat som är hänförligt till nyligen identifierade finansiella
tillgångar genom tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f i –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayApp
roachBeforeTax

X duration,
credit

Belopp som omklassificerats
från resultat till övrigt totalre
sultat genom tillämpning av
överlappningsmetoden, före
skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklas
sificering från resultatet vid tillämpning av överlappnings
metoden, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFromPro
fitOrLossApplyingOverlayApp
roachNetOfTax

X duration,
credit

Belopp som omklassificerats
från resultat till övrigt totalre
sultat genom tillämpning av
överlappningsmetoden, netto
efter skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklas
sificering från resultatet vid tillämpning av överlappnings
metoden, netto efter skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComp X instant,
rehensiveIncomeAndAccumulate credit
dInEquityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroupsHeldFor
Sale

Belopp som redovisas i övriga
totalresultat och ackumuleras i
eget kapital, hänförligt till
långfristiga tillgångar och
avyttringsgrupper som innehas
för försäljning

Det belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumu upplysningar: IFRS 5 38, exempel:
leras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar IFRS 5, Exempel 12:
och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Lång
fristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som
att de innehas för försäljning; Övriga reserver; Övrigt totalre
sultat; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för
försäljning [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmountRecognisedInOtherComp member
rehensiveIncomeAndAccumulate
dInEquityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroupsHeldFor
SaleMember

Belopp som redovisas i övriga
totalresultat och ackumuleras i
eget kapital och är hänförligt
till långfristiga tillgångar och
avyttringsgrupper som innehas
för försäljning [member]

Detta element står för egetkapitaldelen från belopp som redo upplysningar: IFRS 5 38, exempel:
visas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital som IFRS 5, Exempel 12:
är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper
som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och
avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för
försäljning; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf X duration,
CashFlowHedgesAndIncludedInI debit
nitialCostOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingIsApplied

Belopp som avlägsnas från
kassaflödessäkringsreserven
och som redovisas direkt i det
första anskaffningsvärdet eller
annat redovisat värde för en
icke-finansiell tillgång (skuld)
eller ett bindande åtagande för
vilket säkringsredovisning av
verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven
och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller
annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld)
eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av
verkligt värde tillämpas. [Se: Kassaflödessäkringsreserv]

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

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingIsApplied

Belopp som avlägsnas från
den reserv som härrör från
förändringar i värdet av valu
tabasisspreaden och som redo
visas direkt i det första an
skaffningsvärdet eller annat
redovisat värde för en
icke-finansiell tillgång (skuld)
eller ett bindande åtagande för
vilket säkringsredovisning av
verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från
förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas
direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat
värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande
åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde till
lämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på valutaba
sisspread]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AmountRemovedFromReserveOf
ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAn
dIncludedInInitialCostOrOther
CarryingAmountOfNonfinancia
lAssetLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValueHedge
AccountingIsApplied

X duration,
debit

Belopp som avlägsnas från
den reserv som härrör från
terminsdelar i terminskontrakt
och som redovisas direkt i det
första anskaffningsvärdet eller
annat redovisat värde för en
icke-finansiell tillgång (skuld)
eller ett bindande åtagande för
vilket säkringsredovisning av
verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från
terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det
första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en
icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för
vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se:
Reserv av förändring i värdet på terminsdelar i terminsk
ontrakt]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOf
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarryingAmountOfNon
financialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

X duration,
debit

Belopp som avlägsnas från
den reserv som härrör från
förändringar i värdet av en
options tidsvärde och som re
dovisas direkt i det första an
skaffningsvärdet eller annat
redovisat värde för en
icke-finansiell tillgång (skuld)
eller ett bindande åtagande för
vilket säkringsredovisning av
verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från
förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redo
visas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat
värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande
åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde till
lämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på optioners tids
värde]

upplysningar: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLoss
ApplyingIFRS9FinancialAssets
ToWhichOverlayApproachIs
Applied

X duration,
debit

Belopp som redovisas i resul
tatet vid tillämpning av IFRS
9, finansiella tillgångar som
omfattas av tillämpning av
överlappningsmetoden

Det belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS
9 för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av
överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L d i –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

axis

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Belopp som härrör från för
säkringsavtal [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

Kostnader, förutbetalda an
skaffningskostnader som här
rör från försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör
från försäkringsavtal till följd av sådana kostnader. [Se: För
utbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkring
savtal]

exempel: IFRS 4 IG39 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

Beteckning

AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisi X duration,
tionCostsArisingFromInsurance
debit
Contracts

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandT
hatAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

X instant,
credit

Belopp som ska erläggas vid
anfordran och som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17

De belopp som ska erläggas vid anfordran och som härrör från
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 132 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Skulder, transaktioner med
närstående

De skulder som ska betalas till följd av transaktioner med
närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20,
upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransferee
InRespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Andra skulder till mottagare
beträffande överförda till
gångar

Andra skulder till mottagare beträffande överförda finansiella
tillgångar än de ej diskonterade utbetalningar som skulle eller
kan behövas för att återköpa finansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över finansiell ställning (till exempel
lösenpriset i ett optionsavtal). [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

AmountsReceivableRelatedParty
Transactions

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisi
tionDateForEachMajorClassOfAs
setsAcquiredAndLiabilitiesAs
sumedAbstract

Belopp som redovisats per
förvärvstidpunkten för varje
större slag av förvärvade till
gångar och övertagna skulder
[abstract]

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
X duration
tionRecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAn
dAdjustedAgainstFairValueOfFi
nancialAssetsOnReclassificatio
nOutOfFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMeasure
mentCategoryBeforeTax

X duration,
debit

Fordringar, transaktioner med
närstående

Hänvisningar

Fordringar till följd av transaktioner med närstående. [Se:
Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20,
upplysningar: IAS 24 18 b

Beloppet för transaktioner som
är redovisade skilt från för
värvet av tillgångar och över
tagandet av skulder i rörelse
förvärvet

De belopp för transaktioner som är redovisade skilt från för
värvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseför
värvet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l iii

Belopp som tas bort från eget
kapital och justeras mot fi
nansiella tillgångars verkliga
värde vid omklassificering från
värderingskategorin verkligt
värde via resultatet till vär
deringskategorin verkligt värde
via övrigt totalresultat, före
skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot
finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från
värderingskategorin verkligt värde via resultatet till vär
deringskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före
skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Belopp som tas bort från eget
kapital och justeras mot fi
nansiella tillgångars verkliga
värde vid omklassificering från
värderingskategorin verkligt
värde via resultatet till vär
deringskategorin verkligt värde
via övrigt totalresultat, netto
efter skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot
finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från
värderingskategorin verkligt värde via resultatet till vär
deringskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto
efter skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5

AmountsRemovedFromEquityAn
dAdjustedAgainstFairValueOfFi
nancialAssetsOnReclassificatio
nOutOfFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMeasure
mentCategoryNetOfTax

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAn X duration,
dIncludedInCarryingAmountOf
debit
NonfinancialAssetLiabilityWhose
AcquisitionOrIncurrenceWasHed
gedHighlyProbableForecastTran
sactionBeforeTax

Belopp som tagits bort från
eget kapital och inkluderats i
redovisat värde på en
icke-finansiell tillgång (skuld)
vars förvärv eller uppkomst
varit föremål för en säkrad
mycket sannolik prognostise
rad transaktion, före skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital under perioden och
inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten
eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång eller
icke-finansiell skuld vars förvärv eller uppkomst varit föremål
för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före
skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
X instant,
MasterNettingArrangementOrSi
credit
milarAgreementNotSetOffAgainst
FinancialAssets

Belopp som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal
som inte avräknas mot finan
siella tillgångar

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot
finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgainst
FinancialAssetsAbstract

Belopp som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal
som inte avräknas mot finan
siella tillgångar [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot
finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C d

Belopp som skulle ha omklas
sificerats från resultat till öv
rigt totalresultat genom till
lämpning av överlappnings
metoden om finansiella till
gångar inte hade upphört att
identifieras

De belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till
övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte hade
upphört att identifieras genom tillämpning av överlappnings
metoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f ii –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Belopp som skulle ha redo
visats i resultatet om IAS 39
hade tillämpats, finansiella
tillgångar som omfattas av
tillämpning av överlappnings
metoden

De belopp som skulle ha redovisats i resultatet för finansiella upplysningar: IFRS 4 39L d ii –
tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmeto ikraftträdande vid första
den om IAS 39 hade tillämpats.
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
X instant,
MasterNettingArrangementOrSi
debit
milarAgreementNotSetOffAgainst
FinancialLiabilities

Belopp som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal
som inte avräknas mot finan
siella skulder

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOffAgainst
FinancialLiabilitiesAbstract

Belopp som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller ett liknande avtal
som inte avräknas mot finan
siella skulder [abstract]

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRec
lassifiedFromProfitOrLossToOt
herComprehensiveIncomeApp
lyingOverlayApproachIfFinancia
lAssetsHadNotBeenDedesignated

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
X duration,
portedInProfitOrLossIfIAS39Had debit
BeenAppliedFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied

X duration,
debit

Hänvisningar

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 76

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

AnalysisOfAgeOfFinancialAs
setsThatArePastDueButNotImpai
red

text block

Åldersanalys av finansiella
tillgångar som är förfallna,
men inte nedskrivna [text
block]

En åldersanalys av de finansiella tillgångarna som är förfallna,
men inte nedskrivna. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsing
ExternalCreditGradingSystem
Explanatory

text block

Analys av kreditexponering
med användning av externt
kreditvärderingssystem [text
block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med använd exempel: IFRS 7 IG23 a – sista
ning av ett externt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexpone giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
ring; Externa kreditbetyg [member]]
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsing
InternalCreditGradingSystem
Explanatory

text block

Analys av kreditexponering
med användning av internt
kreditvärderingssystem [text
block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med använd
ning av ett internt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexpone
ring; Interna kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatA text block
reIndividuallyDeterminedToBeIm
paired

Analys av finansiella tillgångar
som efter individuell bedöm
ning anses vara nedskrivna [t
ext block]

En analys av finansiella tillgångar som efter individuell be
dömning har bestämts såsom nedskrivningsbara, inklusive de
faktorer som företaget har beaktat för att avgöra om tillgång
arna ska skrivas ned. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AnalysisOfIncomeAndExpense
Abstract

Analys av intäkter och kost
nader [abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDisconti
nueOperationMember

member

Tillkännagivande av plan för
att avveckla verksamhet
[member]

Detta element står för tillkännagivandet av en plan för att
avveckla en verksamhet.

exempel: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImple member
mentationOfMajorRestructuring
Member

Meddelande om, eller påbör
jande av, en större omstruk
turering [member]

Detta element står för meddelanden om, eller påbörjande av,
en större omstrukturering.

exempel: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Tillämplig skattesats

Den tillämpliga inkomstskattesatsen.

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX
instant

Markareal använd för jordbruk

Den markareal som används för jordbruk.

allmän praxis: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av skuldinstrument
med bakomliggande tillgångar

Storleken på innehavet av skuldinstrument med bakomliggande
tillgångar. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finansiering med bakomlig
gande tillgångar [member]

Detta element står för finansiering med bakomliggande till
gångar.

exempel: IFRS 12 B23 b
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ifrs-full

▼M1
Elementnamn/URI-roll

Prefix

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetbackedSecuritiesAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Värdepapper med bakomlig
gande tillgångar, andel av för
valtningstillgångarnas verkliga
värde

Det belopp som värdepapper med bakomliggande tillgångar
bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmåns
bestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde;
Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedRe
imbursementContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

X instant,
debit

Tillgångar som redovisas för
förväntad återbetalning, even
tualförpliktelser i rörelseför
värv

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad
återbetalning av eventualförpliktelser som redovisas i ett rö
relseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Förväntad
återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv; Rörelse
förvärv [member]]

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

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedRe
imbursementOtherProvisions

X instant,
debit

Tillgång som redovisas för
förväntad återbetalning, övriga
avsättningar

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad
återbetalning av övriga avsättningar. [Se: Förväntad återbetal
ning, övriga avsättningar; Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Tillgångar

Sista giltighetsdag 2020-01-01: Värdet på de resurser som a)
företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser och
som b) förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

Ikraftträdande 2020-01-01: Värdet av en befintlig ekonomisk
resurs som företaget har kontroll över till följd av inträffade
händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som har po
tential att producera ekonomiska fördelar.

IAS 1 55,
IFRS 13 93 a,
IFRS 13 93 b,
IFRS 13 93 e,
IFRS 8 28 c,
IFRS 8 23
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetsAbstract

Tillgångar [abstract]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Tillgångar och skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleAxis

axis

Tillgångar och skulder klas
sificerade som innehav för
försäljning [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder klas
sificerade som innehav för
försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som är klassifi
cerade som innehav för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar
som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i
avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttrings
grupper klassificerade som att de innehas för försäljning
[member]]

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Tillgångar och skulder [mem
ber]

Detta element står för tillgångar och skulder. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder”, om inget
annat element används. [Se: Tillgångar; Skulder]

upplysningar: IAS 1 125
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Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetsAndLiabilitiesNotClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder ej
klassificerade som innehav för
försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som inte är
upplysningar: IFRS 5 38
klassificerade som innehav för försäljning. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder klassificerade
som innehav för försäljning”, om inget annat element används.
[Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [mem
ber]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för
försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de inne
has för försäljning [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Tillgångar och debetsaldon på
konton för uppskjuten regle
ring

Beloppet för tillgångar och debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering. [Se: Tillgångar; debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationFo
rAndEvaluationOfMineralResour
ces

X instant,
debit

Tillgångar som härrör från
prospektering och utvärdering
av mineraltillgångar

Värdet på tillgångar från prospektering av mineraltillgångar,
däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande
icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit
lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fast
ställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella ge
nomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceCon
tracts

X instant,
debit

Tillgångar som härrör från
försäkringsavtal

Värdet för redovisade tillgångar som härrör från försäkring
savtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Säkerhet som kan säljas eller
pantsättas även om ägaren av
säkerheten inte underlåtit att
betala, till verkligt värde

Det verkliga värdet på en säkerhet som kan säljas eller pant
sättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala.
[Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 15 a

AssetsHeldAsCollateralPermitted
ToBeSoldOrRepledgedAtFairVa
lue

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesAri member
singFromFinancingActivities
Member

Tillgångar som innehas för att
säkra skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten
[member]

Detta element står för tillgångar som innehas för att säkra
skulder hänförliga till finansieringsverksamheten. [Se: Till
gångar; Förändringar i skulder hänförliga till finansierings
verksamheten

exempel: IAS 7 C Avstämning av
skulder till följd av
finansieringsverksamhet, exempel:
IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

Tillgångar minus kortfristiga
skulder

Beloppet för tillgångar minus beloppet för kortfristiga skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities
Abstract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Tillgångar (skulder) i pen
sionsplaner

Beloppet för tillgångar i en pensionsplan minus skulder utöver
nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella
metoder.

upplysningar: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Tillgångar som erhållits genom
kontroll över säkerheter eller
anspråk på andra former av
kreditförstärkning

Värdet på de tillgångar som företagit har erhållit genom att ta
kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra former av
kreditförstärkning (till exempel garantier). [Se: Garantier
[member]]

upplysningar: IFRS 7 38 a

X instant,
debit

Tillgångar minus kortfristiga
skulder [abstract]
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Tillgångar i pensionsplan

Värdet på tillgångar som innehas av pensionsstiftelser. [Se:
Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCas
hEquivalentsInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
debit

Tillgångar som inte är likvida
medel i dotterföretag eller fö
retag som förvärvats respek
tive avyttrats

Värdet på tillgångar som inte är likvida medel i dotterföretag
eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande
erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Tillgångar redovisade från
kostnader för att erhålla eller
fullgöra avtal med kunder

Beloppet för tillgångar redovisade från kostnaderna för att
erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Utgifterna för att er
hålla ett avtal med kunder är de tillkommande utgifter som ett
företag ådrar sig för att erhålla ett avtal med en kund som det
inte skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits. Ut
gifterna för att fullgöra ett avtal med en kund är utgifter som
har direkt samband med ett avtal eller ett förväntat avtal som
företaget specifikt kan identifiera.

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationToStruc
turedEntities

X instant,
debit

Tillgångar redovisade i företa Värdet för tillgångar som redovisas i företagets finansiella
gets finansiella rapporter avse rapporter avseende dess andelar i strukturerade företag. [Se:
ende strukturerade företag
Tillgångar; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollate X instant,
ralAtFairValue
debit

Säkerhet som säljs eller pant Det verkliga värdet på en säkerhet som säljs eller pantsätts
även om ägaren av säkerheten inte har underlåtit att betala.
sätts även om ägaren av sä
kerheten inte underlåtit att be [Se: Till verkligt värde [member]]
tala, till verkligt värde

upplysningar: IFRS 7 15 b
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetsThatEntityContinuesToRe
cognise

X instant,
debit

Tillgångar som företaget fort
sätter att redovisa

Beloppet för överförda finansiella tillgångar som företaget
fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRe
cogniseToExtentOfContinuing
Involvement

X instant,
debit

Tillgångar som företaget fort Värdet för överförda finansiella tillgångar som företaget fort
sätter att redovisa i en omfatt sätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets
ning motsvarande företagets
fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]
fortsatta engagemang

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestric
tionsApply

X instant,
debit

Tillgångar som omfattas av
betydande begränsningar

upplysningar: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEn X duration,
titiesAtTimeOfTransfer
credit

Tillgångar överförda till struk Värde, vid tiden för överlåtelsen, på alla tillgångar som över upplysningar: IFRS 12 27 c
turerade företag, vid tiden för förs till strukturerade företag. [Se: Icke-konsoliderade struk
överlåtelsen
turerade företag [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

Tillgångar som omfattas av
försäkrings- och återförsäk
ringsavtal

X instant,
debit

Det belopp i koncernredovisningen för koncernens tillgångar
som omfattas av betydande begränsningar (exempelvis lag
stadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar)
för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångarna.

De tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäk
ringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 55 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG20 b – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant,
debit

Överlåtna tillgångar som om
fattas av återförsäkring

Värdet på tillgångar som omfattas av återförsäkringsavtal där
företaget är försäkringstagare.

exempel: IAS 1 55 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG20 c – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNext
FinancialYear

X instant,
debit

Tillgångar med betydande risk
för väsentlig justering under
nästkommande räkenskapsår

De tillgångar som är föremål för antaganden som innebär en
betydande risk för en väsentlig justering av värdena av dessa
tillgångar under nästkommande räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Skulder som är knutna till
överförda finansiella tillgångar
som företaget fortsätter att re
dovisa

Beloppet för skulder som är knutna till överförda finansiella
tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToExten
tOfContinuingInvolvement

X instant,
credit

Skulder knutna till tillgångar
som företaget fortsätter att re
dovisa i en omfattning mot
svarande företagets fortsatta
engagemang

Beloppet för skulder knutna till överförda finansiella tillgångar
som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsva
rande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Intresseföretag [member]

Detta element står för företag över vilka ägarföretaget har ett
betydande inflytande.

upplysningar: IAS 24 19 d vii,
upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 d,
upplysningar: IFRS 4 39M a –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 85

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AtCostMember

member

Till anskaffningsvärde [mem
ber]

Detta element står för värderingar baserade på kostnader. An upplysningar: IAS 40 32A,
skaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller upplysningar: IAS 41 50,
det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid för upplysningar: IAS 41 55
värv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller upp
förande, eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till
denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de
särskilda kraven i andra IFRS-standarder.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel
Member

member

Till anskaffningsvärdet eller i
enlighet med IFRS 16 inom
ramen för modellen med
verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar som baseras på kostnader
eller IFRS 16 när modellen med verkligt värde allmänt an
vänds av företaget för att mäta tillgångsklasser. [Se: Till an
skaffningsvärde [member]]

upplysningar: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Till verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar baserade på verkligt värde.
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle
erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid över
låtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan
marknadsaktörer.

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

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration,
debit

Ersättning till revisorer

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till
företagets revisorer.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

Ersättning till revisorer [ab
stract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AuditorsRemunerationForAudit
Services

X duration,
debit

Ersättning till revisorer för re Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till
visionstjänster
företagets revisorer för revisionstjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOther
Services

X duration,
debit

Ersättning till revisorer för
andra tjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till
företagets revisorer för tjänster som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxSer
vices

X duration,
debit

Ersättning till revisorer för
skattetjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till
företagets revisorer för skattetjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitments
ButNotContractedFor

X instant,
credit

Kapitalåtaganden som god
känts men inte avtalats

Beloppet för kapitalåtaganden som har godkänts av företaget allmän praxis: IAS 1 112 c
men som företaget inte har ingått ett avtal om. [Se: Kapitalå
taganden]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssets
Abstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

Finansiella tillgångar som kan
säljas [abstract]

X instant,
credit

Genomsnittlig effektiv skatte
sats

Skattekostnad (skatteintäkt) dividerat med redovisat resultat.
[Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

AverageForeignExchangeRate

X.XX
duration

Genomsnittlig valutakurs

Den genomsnittliga växelkurs som används av företaget. Va
lutakurs är den växlingskurs till vilken växling sker mellan två
valutor.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Medelantalet anställda

Medelantalet personer som är anställda av företaget under en
viss period.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Genomsnittligt pris för säk
ringsinstrument

Det genomsnittliga priset för ett säkringsinstrument. [Se: säk
ringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX
instant

Genomsnittlig sats för säk
ringsinstrument

Den genomsnittliga satsen för ett säkringsinstrument. [Se:
säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAc
countsFromCustomers

X instant,
credit

Medel på checkkonton från
kunder

Beloppet för medel på de kunders checkkonton som innehas av
företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

X instant,
credit

Medel i form av avistainlåning
från kunder

Beloppet för medel på de kunders avistainlåning som innehas
av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepo
sitsFromCustomers

X instant,
credit

Medel i form av andra inbe
talningar från kunder

Beloppet för medel på kunders checkkonton som innehas av
företaget och som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BalancesOnTermDepo
sitsFromCustomers

X instant,
credit

Saldon på inlåningskonton
med fast löptid från kunder

Beloppet för medel i form av inlåning med fast löptid från
kunder som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Banktillgodohavanden hos
banker

Beloppet för kontanta medel som innehas hos banker.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Tillgångar i form av bank
accepter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som tillgångar.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Skulder i form av bankaccep
ter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Bankavgifter och liknande av De bankavgifter och liknande avgifter som företaget redovisar
gifter
som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOt
herThanMandatoryReserveDepo
sits

X instant,
debit

Andra banktillgodohavanden
vid centralbanker än obligato
risk kassakravsinlåning

Det belopp för andra banktillgodohavanden än obligatorisk
kassakravsinlåning som innehas hos centralbanker. [Se: Obli
gatorisk kassakravsinlåning på centralbanker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Upplåning från banker, odis
konterade kassaflöden

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande
till upplåning från banker. [Se: Upplåning]

exempel: IFRS 7 B11D, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av bankskuldinstru
ment

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka ut
färdades av en bank. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BankingArrangementsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Andra överenskommelser med En klassificering av likvida medel som utgörs av överens
banker, klassificerade som lik kommelser med banker som företaget inte redovisar separat i
vida medel
samma rapport eller not. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCas
hEquivalents

X instant,
credit

Bankövertrasseringar

Det belopp som har tagits ut från ett konto utöver befintliga
kontanta medel. Detta anses utgöra en kortfristig kreditför
längning från bankens sida. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShare

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning

Beloppet för resultat per aktie när värderingarna före och efter
utspädning är samma. [Se: Resultat (förlust) per aktie före
utspädning; Resultat (förlust) per aktie efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShareFromContinuingOpera
tions

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning från
kvarvarande verksamheter.

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från
kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShareFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning från
kvarvarande verksamheter, in
klusive nettoförändring i sal
dona på konton för uppskjuten
reglering och nettoförändring i
hänförlig uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från
kvarvarande verksamheter som omfattar nettoförändringen i
saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoföränd
ringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per
aktie före och efter utspädning; Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och
nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Kvarvarande
verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShareFromDiscontinuedOpera
tions

X.XX
duration

Resultat per aktie före och ef Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade
ter utspädning från avvecklade verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter
utspädning]
verksamheter

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShareFromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelatedDe
ferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie före och ef
ter utspädning från avvecklade
verksamheter, inklusive netto
förändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade
upplysningar: IFRS 14 26
verksamheter som omfattar nettoförändringen i saldona på
konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hän
förlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för
uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring
i hänförlig uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [mem
ber]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss
PerShareIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie före och ef
ter utspädning, inklusive net
toförändring i saldona på kon
ton för uppskjuten reglering
och nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning, inklusive
nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering
och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Re
sultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettoför
ändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga
till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerS
hareAbstract

Resultat (förlust) per aktie före
och efter utspädning [abstract]

allmän praxis: IAS 1 85

upplysningar: IFRS 14 26
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BasicEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
utspädning

Beloppet för vinst (förlust) hänförlig till innehavare av stam
aktier i moderföretaget (täljaren), dividerat med det vägda
genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under
perioden.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
ContinuingOperations

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
utspädning från kvarvarande
verksamheter

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande
verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning;
Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
ContinuingOperationsIncluding
NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie före
utspädning från kvarvarande
verksamheter, inklusive netto
förändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande
upplysningar: IFRS 14 26
verksamheter, som inbegriper nettoförändringen i saldona på
konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i rela
terad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före
utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskju
ten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hän
förlig uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
DiscontinuedOperations

X.XX
duration

Resultat per aktie före utspäd Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksam
ning från avvecklade verk
heter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Av
samheter
vecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 68
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BasicEarningsLossPerShareFrom
DiscontinuedOperationsIncluding
NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie före utspäd
ning från avvecklade verk
samheter, inklusive nettoför
ändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksam
heter, som inbegriper nettoförändring i saldona på konton för
uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten
skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Netto
förändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hän
förliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten
skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie före utspäd
ning, inklusive nettoförändring
i saldona på konton för upp
skjuten reglering och nettoför
ändring i hänförlig uppskjuten
skatt

Resultat per aktie före utspädning, som inbegriper nettoför
ändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och
nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat
(förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona
på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och
nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

ifrs-full

BasisForAttributingRevenu
esFromExternalCustomersToIndi
vidualCountries

Beskrivningen av på vilken grund intäkter från externa kunder
är hänförliga till enskilda länder. [Se: Intäkter]

upplysningar: IFRS 8 33 a

Resultat per aktie före utspäd
ning [abstract]

text

Beskrivning av på vilken
grund intäkter från externa
kunder är hänförliga till en
skilda länder
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BearerBiologicalAssetsMember

member

Producerande biologiska till
gångar [member]

Detta element står för producerande biologiska tillgångar.
exempel: IAS 41 43
Producerande biologiska tillgångar är biologiska tillgångar fö
rutom biologiska tillgångar som kan konsumeras. [Se: Bio
logiska tillgångar; Biologiska tillgångar som kan konsumeras
[member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Producerande växter

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som motsvarar
producerande växter. Producerande växter är levande växter
som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jordoch skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under
mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för
att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst
liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella
anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Producerande växter [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar producerande växter. Producerande
växter är levande växter som a) används vid produktion eller
tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som
förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande
vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och
skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning
som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Erlagd och erhållen ersättning

Värdet på de ersättningar som erlagts eller erhållits för
pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 35 b v
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BestEstimateAtAcquisitionDate
OfContractualCashFlowsNot
ExpectedToBeCollectedForAcqui
redReceivables

X instant,
debit

Bästa uppskattning per för
värvstidpunkt för de avtalade
kassaflöden som inte väntas
bli uppburna för erhållna
fordringar

Den bästa uppskattningen per förvärvstidpunkten för de avta
lade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna
fordringar som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biologiska tillgångar

Mängden levande djur eller växter som redovisas som till
gångar.

upplysningar: IAS 1 54 f,
upplysningar: IAS 41 50, exempel:
IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiska tillgångar, ålder
[member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas
upp per ålder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Bio
logiska tillgångar per ålder”, om inget annat element används.
[Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiska tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiska tillgångar per ålder
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiska tillgångar per grupp
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 41 41
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiska tillgångar per typ
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiska tillgångar, grupp
[member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas
upplysningar: IAS 41 41
upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Bio
logiska tillgångar per grupp”, om inget annat element används.
[Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiska tillgångar [member]

Detta element står för levande djur eller växter. Det utgör även allmän praxis: IAS 41 50
standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar”, om inget an
nat element används.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecuri X instant,
tyForLiabilities
debit

Biologiska tillgångar ställda
som säkerhet för skulder

Värdet på biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skul
der. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiska tillgångar, typ
[member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas
upp per typ. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Bio
logiska tillgångar per typ”, om inget annat element används.
[Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Biologiska tillgångar för vilka
äganderätten är inskränkt

Värdet på biologiska tillgångar för vilka äganderätten är in
skränkt. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Emitterade obligationer

Värdet på de obligationer som emitteras av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

exempel: IAS 41 43
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Emitterade obligationer, ej
diskonterade utbetalningar

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande
till emitterade obligationer. [Se: Emitterade obligationer]

exempel: IFRS 7 B11D, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktiverade låneutgifter

De räntekostnader och andra kostnader som ett företag ådrar
upplysningar: IAS 23 26 a
sig i samband med upplåning av medel som direkt kan till
skrivas förvärv, konstruktion eller produktion av en kvalifice
rad tillgång och som ingår i kostnaden för den tillgången.

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Uppkomna lånekostnader

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett
företag lånar kapital.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAs
Expense

X duration,
debit

Lånekostnader som redovisas
som utgifter

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett
företag lånar kapital som redovisas som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Upplåning

Värdet för utestående medel som företaget är skyldigt att
återbetala.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

Lånekostnader [abstract]
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Upplåning [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BorrowingsAdjustmentToIntere
stRateBasis

X.XX
instant

Upplåning, justerad för ränte
sats

Justering för den räntesats (referenssats) som används för be
räkning av ränta för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Upplåning per namn [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Upplåning per namn [member]

Detta element står för all upplåning när den delas upp per
namn. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Upplåning per
namn”, om inget annat element används. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX
instant

Upplåning, ränta

Räntan för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Upplåning, räntesats

Den räntesats (referenssats) som används för beräkning av
ränta på upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Upplåning, löptid

Upplåningens löptid. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

Upplåning per typ [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BorrowingsOriginalCurrency

text

Upplåning, ursprungsvaluta

Den valuta i vilken upplåningen är noterad. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
credit

Upplåning som redovisas per
förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upplåning
som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Upplåning; Rörelse
förvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Lägsta klass [member]

Detta element står för lägsta klass.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS
14 33 b, upplysningar: IFRS 17
120 – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän
praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Namn på varumärken

Värdet för immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en
grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistre
rade varumärket (servicemärket) och motsvarande handels
namn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Namn på varumärken [mem
ber]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande till
gångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och
motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how.
[Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BroadcastingRightsMember

member

Sändningsrättigheter [member]

Detta element står för sändningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Utgifter för mäklararvoden

Det utgiftsbelopp som redovisas för mäklararvoden som tas ut
av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Intäkter för mäklararvoden

Det intäktsbelopp som redovisas för mäklararvoden som före allmän praxis: IAS 1 112 c
taget tar ut.

ifrs-full

Byggnader

X instant,
debit

Byggnader

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av avskriv
ningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i
verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Byggnader [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgör avskrivningsbara byggnader och liknande
strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella an
läggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Rörelseförvärv [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

BusinessCombinationsMember

member

Rörelseförvärv [member]

Detta element står för transaktioner eller andra händelser i
vilka en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en
eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jäm
bördiga parter är också rörelseförvärv såsom termen används i
IFRS 3.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Annullering av egna aktier

Värdet för egna aktier som annullerats under perioden. [Se:
Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Kapitalåtaganden

Värdet på framtida kapitalåtaganden som företaget har åtagit
sig.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

Kapitalåtaganden [abstract]

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementIn member
putMember

Räntesats för aktivering, vär
deringsindata [member]

Detta element står för en räntesats för aktivering som används
som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 93 d, exempel:
IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowing
CostsEligibleForCapitalisation

Räntesats för låneutgifter som
inräknas i anskaffningsvärdet

Det vägda genomsnittet av företagets ränteutgifter och andra
utgifter som det ådrar sig när det lånar kapital som är till
lämpligt på företagets utestående lån under perioden, exklusive
låneutgifter som är hänförliga till lån som upptagits särskilt i
syfte att förvärva en tillgång för vilken låneutgifter kan akti
veras. [Se: Vägt genomsnitt [member]; Upplåning]

upplysningar: IAS 23 26 b

X.XX
duration
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CapitalisedDevelopmentExpendi
tureMember

member

Aktiverade utvecklingsutgifter
[member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
uppkommer från utvecklingsutgifter som har aktiverats innan
kommersiell produktion eller användning inleds. En immate
riell tillgång ska redovisas endast om företaget kan påvisa att
samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: a) Det är
tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella
tillgången så att den kan användas eller säljas. b) Företagets
avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och an
vända eller sälja den. c) Företaget har förutsättningar att an
vända eller sälja den immateriella tillgången. d) Företaget visar
hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika
framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat på
visa att det finns en marknad för det som produceras med den
immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången
som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt,
dess användbarhet. e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja den immateriella tillgången. Företaget kan
på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till
den immateriella tillgången under dess utveckling.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Kapitalreserv för inlösen

En komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av
företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMem
ber

member

Kapitalreserv för inlösen
[member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgör
reserven för inlösen av företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 108
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalkrav [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalkrav [member]

Detta element står för de kapitalkrav som företaget omfattas
av. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kapitalkrav”, om
inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Kapitalreserv

En komponent i eget kapital som utgör kapitalreserverna.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalreserv [member]

Detta element står för en del av det egna kapitalet som utgör
kapitalreserver.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulated
DepreciationAmortisationAndIm
pairmentAndGrossCarrying
AmountAxis

axis

Redovisat värde, ackumulerade
avskrivningar och nedskriv
ningar samt redovisat brutto
värde [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 16 73 d vii,
upplysningar: IAS 16 73 e,
upplysningar: IAS 38 118 c,
upplysningar: IAS 38 118 e,
upplysningar: IAS 40 76,
upplysningar: IAS 40 79 c,
upplysningar: IAS 40 79 d vii,
upplysningar: IAS 41 50,
upplysningar: IAS 41 54 f,
upplysningar: IFRS 3 B67 d,
upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35I, allmän
praxis: IFRS 7 IG29 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, allmän
praxis: IFRS 7 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Elementnamn/URI-roll

Prefix

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CarryingAmountMember

member

Redovisat värde [member]

Detta element står för det belopp till vilket en tillgång redo
visas i rapporten över finansiell ställning första gången (före
avdrag för ackumulerad avskrivning och ackumulerad ned
skrivning på tillgången). Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och ned
skrivningar samt redovisat bruttovärde” om inget annat ele
ment används. [Se: Avskrivningar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 16 73 e,
upplysningar: IAS 38 118 e,
upplysningar: IAS 40 76,
upplysningar: IAS 40 79 d vii,
upplysningar: IAS 41 50,
upplysningar: IFRS 3 B67 d,
upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35I, exempel:
IFRS 7 IG29 a – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 7 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Kassa

Beloppet för kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos
banker och motsvarande institut. [Se: Kassabehållning]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRe
latedParties

X duration,
debit

Likviditetsförskott och lån från
närstående parter

Kassainflödet från likviditetsförskott och lån från närstående
parter. [Se: Närstående parter [member]; Mottagna förskott]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
credit

Utbetalning av förskott och lån
till utomstående, klassificerade
som investeringsverksamheter

Beloppet för utbetalningar av förskott och lån till utomstående
(med undantag för dylika betalningar av finansiella institut),
klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 e

Likvida medel [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashAdvancesAndLoansMadeTo
RelatedParties

X duration,
credit

Likviditetsförskott och lån till
närstående parter

Kassautflödet för lån och förskott till närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentral
Banks

X instant,
debit

Kontanta medel och kassabe
hållning hos centralbanker

Beloppet för kontanta medel och kassabehållning hos
centralbanker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Likvida medel

Beloppet för in- och utflöden av likvida medel tillsammans
med kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas
till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för
endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. [Se: Kassa;
Likvida medel]

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

Likvida medel [abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmount X instant,
ContributedToFairValueOfPla
debit
nAssets

Likvida medel, andel av för
valtningstillgångarnas verkliga
värde

Det belopp som likvida medel bidrar med till det verkliga
värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Likvida
medel; Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmåns
bestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashAndCashEquivalentsClas
sifiedAsPartOfDisposalGroup
HeldForSale

X instant,
debit

Likvida medel klassificerade
som del av en avyttringsgrupp
som innehas för försäljning

Beloppet för likvida medel som är klassificerade som en del av
en avyttringsgrupp som innehas för försäljning. [Se: Likvida
medel; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för
försäljning [member]]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldBy
EntityUnavailableForUseByGroup

X instant,
debit

Likvida medel som innehas av
ett företag som inte finns till
gängliga för användning av
koncernen

Beloppet för likvida medel av betydande omfattning som inte
är tillgängliga för användning av koncernen. [Se: Likvida
medel]

upplysningar: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancialPo
sition

X instant,
debit

Likvida medel om de skiljer
sig från rapporten över finan
siell ställning

Beloppet för likvida medel i rapporten över kassaflöden om det
skiljer sig från beloppet för likvida medel i rapporten över
finansiell ställning. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffe
rentFromStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSub
sidiaryOrBusinessesAcquiredOr
Disposed2013

Beloppet för likvida medel i dotterföretag eller andra verk
samheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller för
loras. [Se: Dotterföretag [member]; Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 40 c

Likvida medel om de skiljer
sig från rapporten över finan
siell ställning [abstract]

X duration,
debit

Likvida medel i dotterföretag
eller företag som förvärvats
respektive avyttrats
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashAndCashEquivalentsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Likvida medel som redovisas
per förvärvstidpunkt

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för likvida
medel som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Likvida medel;
Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectTo
EnforceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant,
debit

Pantsatt kontantsäkerhet som
omfattas av ett rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller ett liknande avtal som
inte avräknas mot finansiella
skulder

Värdet på en pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal
och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella
skulder]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel:
IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectTo X instant,
EnforceableMasterNettingArran
credit
gementOrSimilarAgreementNot
SetOffAgainstFinancialAssets

Mottagen kontantsäkerhet som
omfattas av ett rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller ett liknande avtal som
inte avräknas mot finansiella
tillgångar

Värdet på en mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett
rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal
och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finan
siella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel:
IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

Likvida medel

Beloppet för kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan
omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

X instant,
debit

Likvida medel [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAnd
DiscontinuedOperationsAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOf
SubsidiariesOrOtherBusines
sesClassifiedAsInvestingActivities

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Kassaflödessäkringar [abstract]

member

Kassaflödessäkringar [mem
ber]

Detta element står för säkringar av exponeringen för variatio
ner i kassaflöden som a) är hänförliga till en viss risk som är
kopplad till en redovisad tillgång eller skuld (såsom alla eller
vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta)
eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion, och b) kan
påverka resultatet. [Se: Säkringar [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 39
IFRS 7
IFRS 7
IFRS 7

86 b,
24A,
24B,
24C

Sammanlagda kassaflöden till följd av förlust av bestämmande
inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klas
sificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IAS 7 39

Kassaflöden från kvarvarande
och avvecklade verksamheter
[abstract]

X duration,
debit

Kassaflöden till följd av förlust
av bestämmande inflytande
över dotterföretag eller andra
verksamheter, klassificerade
som investeringsverksamheter
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashFlowsFromUsedInDecrease
IncreaseInRestrictedCashAndCas
hEquivalents

X duration,
debit

Minskningar (ökningar) i kas
saflöden från (som används i)
bundna likvida medel

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ök
ning) i bundna likvida medel. [Se: Bundna likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrease
IncreaseInShorttermDepositsAn
dInvestments

X duration,
debit

Minskningar (ökningar) av
Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ök
kassaflöden från (som används ning) i kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar.
i) kortsiktig inlåning och kort
siktiga investeringar

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds i) prospektering och ut
värdering av mineraltillgångar,
klassificerade som investe
ringsverksamheter

Kassaflöden från (som används i) prospektering av mineral
tillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra lik
nande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har
erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt
fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella
genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång, klassifice
rade som investeringsverksamheter.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
ResourcesClassifiedAsOperating
Activities

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds i) prospektering och ut
värdering av mineraltillgångar,
klassificerade som löpande
verksamhet

Kassaflöden från (som används i) prospekterings- och utvär
deringsutgifter Utgifter som ett företag ådragit sig i samband
med prospekteringen samt utvärderingen av mineraltillgångar
innan den tekniska möjligheten och kommersiella genomför
barheten i att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, som
klassificeras som löpande verksamhet.

upplysningar: IFRS 6 24 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Kassaflöden från (som an
Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet som
vänds i) finansieringsverksam utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och
sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.
het

Hänvisningar

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancing
Activities

upplysningar: IAS 7 10,
upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancing
ActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancing
ActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Kassaflöden från (som används i) företagets finansierings
Kassaflöden från (som an
vänds i) finansieringsverksam verksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se:
het, kvarvarande verksamheter Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som
används i) finansieringsverksamhet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancing
ActivitiesDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Kassaflöden från (som använts
i) finansieringsverksamheten,
avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets finansieringsverk upplysningar: IFRS 5 33 c
samhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avveck
lade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i)
finansieringsverksamhet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
DecreaseInCurrentBorrowings

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds inom ramen för) ökning
(minskning) i av kortsiktig
upplåning

Kassainflödet (kassautflödet) på grund av en ökning (minsk
ning) i kortfristig upplåning. [Se: Kortfristig upplåning]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrease
sInOperatingCapacity

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds för) ökningar av kapa
citetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som utgör ökningar av företagets för exempel: IAS 7 50 c
måga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per
enhet av produktionen per dag).

Kassaflöden från (som an
vänds i) finansieringsverksam
het [abstract]

upplysningar: IFRS 5 33 c
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allmän praxis: IAS 7 17

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsurance
Contracts

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds i) försäkringsavtal

De kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal. [Se:
Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvesting
Activities

X duration,
debit

Kassaflöden från (som an
vänds i) investeringsverksam
het

De kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet,
som utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar
och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida
medel.

upplysningar: IAS 7 10,
upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvesting
ActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvesting
ActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Kassaflöde från (som används
i) investeringsverksamhet,
kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets investeringsverk
samhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvar
varande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som an
vänds i) investeringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvesting
ActivitiesDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Kassaflöden från (som använts
i) investeringsverksamheten,
avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets investeringsverk upplysningar: IFRS 5 33 c
samhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avveck
lade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i)
investeringsverksamhet]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintai
ningOperatingCapacity

X duration,
debit

Kassaflöden hänförliga till åt
gärder (som används) för att
bibehålla kapacitetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som krävs för att bibehålla företagets
nuvarande förmåga att genomföra löpande verksamhet (till
exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

Kassaflöden från (som an
vänds i) investeringsverksam
het [abstract]
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exempel: IAS 7 50 c

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperating
Activities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperating
ActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperating
ActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperating
ActivitiesDiscontinuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Hänvisningar

Kassaflöden från (som används i) löpande verksamhet som
utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verk
samheter samt av andra verksamheter än investeringsverk
samhet och finansieringsverksamhet. [Se: Intäkter]

upplysningar: IAS 7 10,
upplysningar: IAS 7 50 d

Kassaflöde från (som används
i) den löpande verksamheten,
kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets löpande verk
samhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvar
varande verksamheter [member]; Kassaflöde från (som an
vänds i) den löpande verksamheten]

upplysningar: IFRS 5 33 c

X duration,
debit

Kassaflöde från (som använts
i) den löpande verksamheten,
avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets löpande verksam upplysningar: IFRS 5 33 c
het, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade
verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) den
löpande verksamheten]

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kassaflöden från (som an
vänds i) verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets verksamhet.

exempel: IAS 7 A Rapport över
kassaflöden för ett annat företag än
ett finansinstitut, exempel: IAS 7 20

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

X duration

Kassaflöden från (som an
vänds i) verksamheter före
förändringar i rörelsekapital

Kassainflöde (kassautflöde) från företagets verksamheter före
förändringar i rörelsekapitalet.

exempel: IAS 7 A Rapport över
kassaflöden för ett annat företag än
ett finansinstitut, allmän praxis:
IAS 7 20

X duration

Kassaflöden från (som an
vänds i) den löpande verk
samheten

Dokumentationsbeteckning

Kassaflöden från (som an
vänds i) den löpande verk
samheten [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Kassaflöden som används i
prospekterings- och utvär
deringsverksamheter

Kassautflödet för prospekterings- och utvärderingsverksamhe
ter.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingCon
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Kassaflöden som används för
att få bestämmande inflytande
över dotterföretag eller andra
verksamheter, klassificerade
som investeringsverksamheter

De sammanlagda kassaflöden som används för att få bestäm
mande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter,
klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Kontanta medel

De kontanta medel som innehas av företaget. Detta innefattar
inte avistainlåning.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Kassautflöde för leasingavtal

Kassautflödet för leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
debit

Utbetalningar, skulder som
omfattas av försäkrings- och
återförsäkringsavtal

Minskningen i skulder som omfattas av försäkrings- och åter exempel: IFRS 4 IG37 c – sista
försäkringsavtal till följd av utbetalningar. [Se: Skulder som
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContracts X duration,
ForwardContractsOptionCon
credit
tractsAndSwapContractsClassifie
dAsInvestingActivities

Utbetalningar avseende
termins- och optionsavtal samt
swapavtal, klassificerade som
investeringsverksamheter

Kassautflöde avseende termins- och optionsavtal samt swap
avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller klassifi
cerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 16 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CashReceiptsFromFutureCon
tractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapContractsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Inbetalningar avseende
termins- och optionsavtal samt
swapavtal, klassificerade som
investeringsverksamhet

Kassainflöde avseende termins- och optionsavtal samt swap
avtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller inbetal
ningarna klassificerats som hänförliga till
finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToOt
herPartiesClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
debit

Inbetalningar från återbetal
ning av förskott och lån till
utomstående, klassificerade
som investeringsverksamheter

Kassainflödet från återbetalningar av förskott och lån till ut
omstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella
institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 f

ifrs-full

X duration,
CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRela debit
tedParties

Inbetalningar från återbetal
ningar av förskott och lån till
närstående parter

Kassainflödet från återbetalningar från återbetalningar av för
skott och lån till närstående parter. [Se: Närstående parter
[member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAnd X duration,
LoansFromRelatedParties
credit

Återbetalningar av likviditets
förskott och lån från närs
tående parter

Kassautflödet för återbetalningar av likviditetsförskott och lån allmän praxis: IAS 7 17
från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]; Mot
tagna förskott]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Kontantöverföringar

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för kontanter som
överförs som ersättning i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorier av tillgångar redo
visade från kostnader för att
erhålla eller fullgöra avtal med
kunder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 15 128 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Kategorier av tillgångar redo
visade från kostnader för att
erhålla eller fullgöra avtal med
kunder [member]

Detta element står för alla kategorier av tillgångar redovisade
från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar redovisade
från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder”,
om inget annat element används. [Se: Tillgångar redovisade
från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 128 a

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersMember

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Kategorier av finansiella om
sättningstillgångar [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLia
bilitiesAbstract

Kategorier av kortfristiga fi
nansiella skulder [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssets
Abstract

Kategorier av finansiella till
gångar [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilities
Abstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitie
sAxis

member

axis

Kategorier av finansiella till
gångar [axis]

Hänvisningar

Kategorier av finansiella skul
der [abstract]

axis

Kategorier av finansiella skul
der [axis]
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CategoriesOfNoncurrentFinancia
lAssetsAbstract

Kategorier av finansiella an
läggningstillgångar [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Kategorier av långsiktiga fi
nansiella skulder [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorier av närstående parter
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognised
ForPreacquisitionDeferredTax
Asset

X duration,
debit

Ökning (minskning) av det
belopp som redovisas för en
uppskjuten skattefordran före
förvärvet

Ökning (minskning) av en förvärvares uppskjutna skattefordran
före förvärvet till följd av ett rörelseförvärv som ändrar san
nolikheten för att förvärvaren kan realisera tillgången. [Se:
Uppskjutna skattefordringar; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Förändring i värdet på valuta
basisspread [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAbstract

Förändring i värdet på ter
minsdelar i terminskontrakt
[abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Förändring i värdet på optio
ners tidsvärde [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ChangesInAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

Förändringar i sammanlagd
skillnad mellan verkligt värde
vid första redovisningstillfället
och det transaktionspris som
ännu inte har redovisats i re
sultatet [abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Förändringar i avsättnings
konto för kreditförluster för
finansiella tillgångar [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets
Abstract

Förändringar i biologiska till
gångar [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Ändringar i eventualförpliktel
ser redovisade i rörelseförvärv
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

Förändringar i förutbetalda
anskaffningskostnader som
härrör från försäkringsavtal
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiability
AssetAbstract

Förändringar i uppskjuten
skatteskuld (skattefordran)
[abstract]

X duration,
debit

Ökning (minskning) i bio
logiska tillgångar

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar. [Se: Bio
logiska tillgångar]

Hänvisningar

upplysningar: IAS 41 50
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

Förändringar i värdering till
verkligt värde, tillgångar [ab
stract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments
Abstract

Förändringar i värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

Förändringar i värdering till
verkligt värde, skulder [ab
stract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDe
rivativeAbstract

Förändringar i kreditderivats
verkliga värde [abstract]

Ökning (minskning) av eget
kapital

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) av det egna kapitalet. [Se: Eget kapital]

upplysningar: IAS 1 106 d

En beskrivning av ändringar i exponeringen för risker som
härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

Förändringar i eget kapital
[abstract]

text

Beskrivning av förändringar i
riskexponering
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAttributableToChanges
InCreditRiskOfFinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) i verkligt
värde för finansiella tillgångar
som identifieras som värderade
till verkligt värde via resulta
tet, hänförliga till förändringar
i kreditrisken för finansiella
tillgångar

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar upplysningar: IFRS 7 9 c
(eller en grupp av finansiella tillgångar) som identifieras som
värderade till verkligt värde via resultatet, som härrör från
förändringar i kreditrisken för tillgången bestämt antingen a)
som beloppet för den förändring i dess verkliga värde som inte
härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upp
hov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som
företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring
i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kredit
risken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella
tillgångar]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

X duration

Ökning (minskning) i verkligt
värde för kreditderivat eller
liknande instrument hänförliga
till finansiella tillgångar som
identifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet

Ökning (minskning) i det verkliga värdet för kreditderivat eller
liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som
identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se:
Derivat [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancial
LiabilityAttributableToChanges
InCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Ökning (minskning) i verkligt
värde för finansiella skulder,
hänförliga till ändringar i
skuldens kreditrisk

En ökning (minskning) i det verkliga värdet för en finansiell
skuld som är hänförlig till ändringar i den skuldens kreditrisk.
[Se: Kreditrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 10A a,
upplysningar: IFRS 7 10 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) i verkligt
värde för lån eller fordringar,
hänförliga till förändringar i
kreditrisken för finansiella till
gångar

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar upplysningar: IFRS 7 9 c – sista
som härrör från förändringar i kreditrisk för lånen eller ford giltighetsdag 2021-01-01
ringarna som bestämts antingen a) som värdet av den föränd
ring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i
marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken,
eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer
korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde
som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se:
Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]]

ifrs-full

X duration
ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDerivati
vesOrSimilarInstruments

Ökning (minskning) i verkligt
värde för kreditderivat eller
liknande instrument hänförliga
till lån eller fordringar

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller
liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar. [Se:
Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ChangesInGoodwill

Ökning (minskning) i goodwill

Ökningen (minskningen) i goodwill. [Se: Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Ändringar i goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByComponents
Abstract

Förändringar i försäkringsavtal
för avstämning efter kom
ponenter [abstract]

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByRemainingCove
rageAndIncurredClaimsAbstract

Förändringar i försäkringsavtal
för avstämning efter återstå
ende försäkringsskydd och in
träffade skador [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Ändringar i immateriella till
gångar och goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinished
GoodsAndWorkInProgress

X duration,
debit

Förändring av lager av färdiga
varor och produkter i arbete

exempel: IAS 1 102, upplysningar:
Minskningen (ökningen) av lager av färdiga varor och pro
dukter i arbete. [Se: Varulager; Nuvarande färdigvaror; Nuva IAS 1 99
rande produkter i arbete]

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

Ökning (minskning) i förvalt
ningsfastigheter

Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter. [Se: För
valtningsfastigheter]

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty
Abstract

X duration,
debit

Ökning (minskning) i andra
immateriella tillgångar än
goodwill

Ökningen (minskningen) i andra immateriella tillgångar än
goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e

Ändringar i förvaltningsfastig
heter [abstract]

upplysningar: IAS 40 79 d vii,
upplysningar: IAS 40 76

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 121

Ändringar i andra immateriella
tillgångar än goodwill [ab
stract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ChangesInLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

Ändringar i skulder hänförliga
till finansieringsverksamheten
[abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Ändringar i skulder som om
fattas av försäkrings- och
återförsäkringsavtal [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivity
Analysis

text

Beskrivning av förändringar i
metoder och antaganden som
används vid förberedelse av
känslighetsanalys

En beskrivning av förändringar i de metoder och antaganden
som används vid förberedelse av en känslighetsanalys av de
typer av marknadsrisk som företaget är exponerat för. [Se:
Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasu
reRisk

text

Beskrivning av ändringar i de
metoder som används för att
mäta risk

En beskrivning av ändringar i de metoder som används för
värdering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se:
Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

Ändringar i nettotillgångar
tillgängliga för ersättningar
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Ändringar i förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång) [ab
stract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ChangesInNominalAmountOfCre
ditDerivativeAbstract

Ändringar i kreditderivats no
minella belopp [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOut
standingAbstract

Ändringar i antalet utestående
aktier [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAnd
ProcessesForManagingRisk

text

Beskrivning av ändringar i
mål, riktlinjer och processer
för riskhantering

En beskrivning av ändringar i mål, riktlinjer och processer för
hantering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se:
Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Ökning (minskning) i övriga
avsättningar

Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar. [Se: Övriga
avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar.
[Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Ändringar i materiella anlägg
ningstillgångar [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Ändringar i kreditsaldon på
konton för uppskjuten regle
ring [abstract]

Ändringar i övriga avsätt
ningar [abstract]

X duration,
debit

Ökning (minskning) i materi
ella anläggningstillgångar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Ändringar i debetsaldon på
konton för uppskjuten regle
ring [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Ändringar i rätt till återbetal
ning [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssets
Abstract

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsE
nactedOrAnnouncedMember

member

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för rättigheter till
ersättning. [Se: Till verkligt värde [member]; Rättigheter till
ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141

Förändringar i skattesatser el
ler skattelagar som är beslu
tade eller i praktiken beslutade
[member]

Detta element står för förändringar i skattesatser eller skatte
lagar som är beslutade eller i praktiken beslutade.

exempel: IAS 10 22 h

axis

Förmånsbestämda planers
egenskaper [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IAS 19 138 b

member

Förmånsbestämda planers
egenskaper [member]

Detta element står för alla förmånsbestämda planer när de
delas upp efter förmånsbestämda planers egenskaper. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Förmånsbestämda planers
egenskaper”, om inget annat element används.

exempel: IAS 19 138 b

X duration,
debit

Ökning (minskning) i rättig
heter till ersättning, till verkligt
värde

Ändringar i återförsäkringstill
gångar [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

CirculationRevenue

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Omsättningsintäkter hänförliga till försäljning av dags-, veckooch månadstidningar samt digitala applikationer och format.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

CircumstancesLeadingToReversal text
sOfInventoryWritedown

Beskrivning av omständigheter
som leder till återföring av en
nedskrivning av varulager

En beskrivning av de omständigheter eller händelser som ledde
till återföring av en nedskrivning av varulager till nettoför
säljningsvärde. [Se: Varulager; Återföring av nedskrivning av
varulager]

upplysningar: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfRe
insuranceRecoveries

X duration,
debit

Betalda fordringar och för
måner, netto återförsäkrings
återbäring

Beloppet för fordringar och förmåner som betalats till försäk allmän praxis: IAS 1 85
ringstagare, netto återförsäkringsåterbäring.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant,
credit

Anspråk som uppstått men
som inte har redovisats

Skuldbeloppet för försäkrade händelser som har inträffat, men
som försäkringstagarna ännu inte har redovisat anspråk för.

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant,
credit

Anspråk redovisade av försäk Skuldbeloppet för anspråk som försäkringstagarna har redo
ringstagare
visat till följd av att försäkringshändelser har inträffat. [Se:
Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG22 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Klasser av förvärvade ford
ringar [axis]

upplysningar: IFRS 3 B64 h

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 4 IG22 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 125

Omsättningsintäkter

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivables
Member

member

Klasser av förvärvade ford
ringar [member]

Detta element står för klasser av fordringar som har förvärvats
i rörelseförvärv. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Förvärvade fordringar”, om inget annat element används. [Se:
Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Klasser av tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Tillgångar [member]

Sista giltighetsdag 2020-01-01: Detta element står för resurser
som a) ett företag har kontroll över till följd av inträffade
händelser och som b) förväntas ge företaget ekonomiska för
delar i framtiden. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Klasser av tillgångar”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 36 126,
upplysningar: IFRS 13 93,
upplysningar: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

Klasser av kontantbetalningar
från löpande verksamhet [ab
stract]
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Ikraftträdande 2020-01-01: Detta element står för en befintlig
ekonomisk resurs som företaget har kontroll över till följd av
inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som
har potential att producera ekonomiska fördelar. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Klasser av tillgångar”, om inget
annat element används.

IAS 36 126,
IAS 36 130 d ii,
IFRS 13 93,
IFRS 16 53

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOpe
ratingActivitiesAbstract

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitie
sAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlter
nativeAbstract

Klasser av kortfristiga varula
ger, alternativ [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefits
ExpenseAbstract

Klasser av kostnader för er
sättningar till anställda [ab
stract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquity
InstrumentsAxis

axis

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstruments
Axis

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Klasser av inbetalningar från
löpande verksamhet [abstract]

axis

Klasser av eventualförpliktel
ser [axis]

upplysningar: IAS 37 86,
upplysningar: IFRS 3 B67 c

Klasser av företagets egna
egetkapitalinstrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93

axis

Klasser av finansiella till
gångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34,
upplysningar: IFRS 17 C32 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 39L b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 7 6,
upplysningar: IFRS 7 42I

axis

Klasser av finansiella instru
ment [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

7
7
7
7

36,
35K,
35H,
35M
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Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ClassesOfFinancialInstruments
Member

member

Finansiella instrument, klass
[member]

Detta element står för aggregerade klasser av finansiella in
strument. Finansiella instrument är avtal som ger upphov till en
finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett
egetkapitalinstrument i ett annat företag. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Klasser av finansiella instrument”, om
inget annat element används. [Se: Finansiella tillgångar; Fi
nansiella skulder]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

7
7
7
7

36,
35K,
35H,
35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Klasser av finansiella skulder
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34,
upplysningar: IFRS 7 6,
upplysningar: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

Klasser av immateriella till
gångar och goodwill [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAxis

axis

Klasser av andra immateriella
tillgångar än goodwill [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93

Klasser av kortfristiga varula
ger [abstract]

axis

Klasser av skulder [axis]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

axis

Beteckning

ClassesOfOrdinarySharesAxis

Klasser av stamaktier [axis]

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

Klasser av övriga avsättningar
[abstract]

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquip axis
mentAxis

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

ifrs-full

Hänvisningar

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 33 66

Klasser av materiella anlägg
ningstillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 16 73

axis

Klasser av övriga avsättningar
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 37 84

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

axis

Klasser av saldon på konton
för uppskjuten reglering [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 14 30 c,
upplysningar: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

member

Klasser av saldon på konton
för uppskjuten reglering
[member]

Detta element står för alla klasser (dvs. typer av utgifter eller
intäkter) för saldon på konton för uppskjuten reglering. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Saldon på konton för
uppskjuten reglering”, om inget annat element används. [Se:
saldona på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 30 c,
upplysningar: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Klasser av aktiekapital [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 79 a
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aktiekapital [member]

Detta element står för företagets aktiekapital. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Klasser av aktiekapital”, om inget
annat element används.

upplysningar: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldFor
SaleMember

member

Klassificering av tillgångar
som innehas för försäljning
[member]

Detta element står för klassificering av tillgångar som innehas
för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för
försäljning [member]]

exempel: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX
instant

Balansdagskurs för valutakur
ser

Avistakursen vid rapportperiodens slut. Valutakurs är den
allmän praxis: IAS 1 112 c
växlingskurs till vilken växling sker mellan två valutor. Avis
takurs är valutakursen för transaktioner med omedelbar
leverans.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Påbörjande av större rättstvist
[member]

Detta element står för påbörjande av större rättstvist.

exempel: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEntityThatA
reNotAvailableForUseByGroup

text

Kommentar från företagsled
ningen om likvida medel av
betydande omfattning som inte
är tillgängliga för användning
av koncernen

En kommentar från företagsledningen om likvida medel av
betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning
av koncernen. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Emitterade företagscertifikat

Beloppet för företagscertifikat som emitterats av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentO
rAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant,
credit

Åtaganden för utveckling eller
förvärv av biologiska till
gångar

Belopp som avser åtaganden för utveckling eller förvärv av
biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 12 23 a

CommitmentsInRelationToJoint
Ventures

X instant,
credit

Åtaganden med avseende på
joint ventures

De åtaganden som företaget har för sina joint ventures enligt
vad som anges i punkterna B18–B20 i IFRS 12. [Se: Joint
ventures [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRela
tedPartyTransactions

X duration

Åtaganden som ingåtts av fö
retaget, transaktioner med
närstående parter

Värdet på de åtaganden gentemot närstående parter som före exempel: IAS 24 21 i
taget har ingått om att göra något om en särskild händelse
inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive verkställig
hetskontrakt (redovisade eller oredovisade). [Se: Närstående
parter [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfO
fEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Åtaganden som ingåtts på fö
retagets vägnar, transaktioner
med närstående parter

Värdet på de åtaganden gentemot närstående parter som har
ingåtts på företagets vägnar om att göra något om en särskild
händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive
verkställighetskontrakt (redovisade eller oredovisade). [Se:
Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Råvaruprisrisk [member]

Detta element står för en komponent av andra prisrisker som
utgör typen av risk för att verkligt värde på eller framtida
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i råvarupriser. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

exempel: IFRS 7 IG32, exempel:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

member

Kommunikations- och nät
utrustning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar kommunikations- och nätutrustning.
[Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CommunicationExpense

X duration,
debit

Kommunikationskostnader

De kostnader som härrör från kommunikation.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdParties
ForItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Ersättning från tredje part av
seende materiella anläggnings
tillgångar som har skadats eller
gått förlorade

Beloppet för ersättning från tredje part avseende materiella
anläggningstillgångar som har skadats eller gått förlorade som
inkluderas i totalresultatet. [Se: Rörelseresultat; Materiella an
läggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Komponenter i eget kapital
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

Komponenter i övrigt totalre
sultat som ska omklassificeras
till resultatet, före skatt [ab
stract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

Komponenter i övrigt totalre
sultat som ska omklassificeras
till resultatet, netto efter skatt
[abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossBeforeTax
Abstract

Komponenter i övrigt totalre
sultat som inte ska omklas
sificeras till resultatet, före
skatt [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Storleken på förändringen i eget kapital till följd av trans
aktioner och andra händelser, utöver sådana förändringar som
är följden av transaktioner med ägare i deras egenskap av
ägare.

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

ComponentsOfOtherComprehensi
veIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOfTax
Abstract

Komponenter i övrigt totalre
sultat som inte ska omklas
sificeras till resultatet, netto
efter skatt [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Totalresultat [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToAbstract

Totalresultat, hänförligt till
[abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

Totalresultat hänförligt till in
nehav utan bestämmande in
flytande

Storleken på totalresultat hänförligt till innehav utan bestäm
mande inflytande. [Se: Totalresultat; Innehav utan bestäm
mande inflytande]

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

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttribu
tableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Totalresultat, hänförligt till
moderföretagets ägare

Beloppet för totalresultat som är hänförligt till moderföretagets
ägare. [Se: Totalresultat]

upplysningar: IAS 1 106 a,
upplysningar: IAS 1 81B b ii

X duration,
credit

Totalresultat
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ComputerEquipmentMember

member

Datautrustning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar datautrustning. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Datorprogramvara

Värdet på immateriella tillgångar som utgörs av datorpro
gramvara. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Datorprogramvara [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
utgörs av datorprogramvara. [Se: Immateriella tillgångar andra
än goodwill]

exempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beskrivning av koncentratio
ner av risk

Beskrivning av koncentrationer av risker som härrör från fi
nansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentrationer av risker [ax
is]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentrationer av risker
[member]

Detta element står för koncentrationerna av risker. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Koncentrationer av risker”, om
inget annat element används.

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConfidenceLevelCorresponding
X.XX
ToResultsOfTechniqueOtherThan instant
ConfidenceLevelTechniqueUsed
ForDeterminingRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

Konfidensnivå motsvarande
resultat av annan teknik än
konfidensnivåtekniken som
använts för att fastställa risk
justering för icke-finansiell
risk

Den konfidensnivå motsvarande resultaten av en annan teknik
än konfidensnivåtekniken som använts för att fastställa risk
justeringen för icke-finansiell risk. [Se: Riskjustering för
icke-finansiell risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 119 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ConfidenceLevelUsedToDetermi
neRiskAdjustmentForNonfinanci
alRisk

X.XX
instant

Konfidensnivå som använts för
att fastställa riskjustering för
icke-finansiell risk

Konfidensnivån som använts för att fastställa riskjusteringen
för icke-finansiell risk. [Se: Riskjustering för icke-finansiell
risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 119 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensuspris [member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som över
ensstämmer med den marknadsansats som innebär analys av
indata från konsensuspriser (t.ex. säljbud, jämförelsejustering
ar, pris per kvadratmeter) på marknaden. [Se: Marknadsansats
[member]]

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Erlagd (erhållen) ersättning

Beloppet för erlagd eller erhållen ersättning med avseende på
både erhållande och förlust av bestämmande inflytande över
dotterföretag eller andra verksamheter. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinanci
alStatementsAxis

axis

Koncernredovisning och sepa
rata finansiella rapporter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Koncernredovisning [member]

Detta element står för de finansiella rapporterna för en koncern
där moderföretaget och dess dotterföretags tillgångar, skulder,
eget kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden redovisas som
en enda ekonomisk enhet. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter”,
om inget annat element används.

upplysningar: IAS 27 4
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ConsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Konsoliderade strukturerade
företag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 Arten av de
risker som är förknippade med
företagets andelar i konsoliderade
strukturerade företag

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities
Member

member

Konsoliderade strukturerade
företag [member]

Detta element står för konsoliderade strukturerade företag. Ett
strukturerat företag är ett företag som har utformats så att
rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande
faktor som avgör vem som har det bestämmande inflytandet i
företaget, exempelvis när alla rösträtter avser enbart förvalt
ningsuppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom
avtalsbestämmelser. [Se: Konsoliderat [member]]

upplysningar: IFRS 12 Arten av de
risker som är förknippade med
företagets andelar i konsoliderade
strukturerade företag

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasure
mentInputMember

member

Konstant förskottsbetalnings
takt, värderingsindata [mem
ber]

Detta element står för den konstanta förskottsbetalningstakt
som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 93 d, exempel:
IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Pågående byggnadsarbeten

De utgifter som har aktiverats under uppförandet av anlägg
ningstillgångar som ännu inte är färdiga för användning. [Se:
Anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Pågående byggnadsarbeten
[member]

Detta element står för utgifter som har aktiverats under upp
förandet av materiella anläggningstillgångar som ännu inte är
färdiga för användning (dvs. ännu inte är på plats och i skick
att användas på det sätt som var företagsledningens avsikt).
[Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ConsumableBiologicalAssets
Member

member

Biologiska tillgångar som kan
konsumeras [member]

Detta element står för biologiska tillgångar som kan kon
sumeras. Biologiska tillgångar som kan konsumeras är sådana
som ska skördas som jord- och skogsbruksprodukter eller som
ska säljas som biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant,
debit

Lån till konsumenter

Beloppet för de konsumentlån som företaget beviljar. [Se: Lån
till konsumenter [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Lån till konsumenter [member]

Detta element står för personlån till enskilda personer.

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 6, exempel: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Villkorad tilläggsköpeskilling
[member]

Detta element står för förvärvarens förpliktelse att överföra
allmän praxis: IFRS 13 94
ytterligare tillgångar eller egetkapitalandelar till de tidigare
ägarna av ett förvärvat företag som del av utbytet av bestäm
mande inflytande över det förvärvade företaget om angivna
framtida händelser inträffar eller villkor uppfylls.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Beloppet, per förvärvstidspunkten, för avtal som gäller vill
Villkorad tilläggsköpeskilling
som redovisas per förvärvstid korad tilläggsköpeskilling redovisat som överförd ersättning i
ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]
punkten

upplysningar: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredBy
VenturerInRelationToInterestsIn
JointVentures

X instant,
credit

Eventualförpliktelser som har
uppkommit i samband med
andelar i joint ventures

upplysningar: IFRS 12 23 b

Beloppet för de eventualförpliktelser som har uppkommit i
samband med andelar i joint ventures. [Se: Eventualförplik
telser [member]; Joint ventures [member]]
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Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

X instant,
credit

Eventualförpliktelser som har
uppkommit i samband med
andelar i intresseföretag

Beloppet för de eventualförpliktelser som har uppkommit i
samband med företagets andelar i intresseföretag. [Se: Intres
seföretag [member]; Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Eventualförpliktelser [member]

Detta element står för en potentiell förpliktelse som härrör från upplysningar: IAS 37 88,
tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller upplysningar: IFRS 3 B67 c
flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte
ligger helt inom företagets kontroll, eller, en befintlig förplik
telse som härrör från inträffade händelser, men som inte re
dovisas eftersom a) det är sannolikt att ett utflöde av resurser
innefattande ekonomiska fördelar kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen, eller b) en del av förpliktelsen inte kan
värderas med tillräcklig tillförlitlighet. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Klasser av eventualförpliktelser”, om
inget annat element används.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVen
tureMember

member

Eventualförpliktelser i sam
band med joint ventures
[member]

Detta element står för eventualförpliktelser avseende joint
ventures. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Joint ventures
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Eventualförpliktelser som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Beloppet för eventualförpliktelser som redovisas per förvärvs exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72
tidpunkten i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser
[member]; Rörelseförvärv [member]]

exempel: IAS 37 88
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▼M1
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Elementtyp och
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ContingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

X instant,
credit

Eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv

Beloppet för eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv.
[Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFrom
PostemploymentBenefitObliga
tionsMember

member

Eventualförpliktelser som upp
kommer från en förpliktelse
beträffande ersättningar efter
avslutad anställning [member]

Detta element står för eventualförpliktelser som uppkommer
från en förpliktelse beträffande ersättningar efter avslutad an
ställning. Ersättningar efter avslutad anställning är sådana er
sättningar som betalas sedan anställningen avslutats (med un
dantag för ersättningar vid uppsägning och kortfristiga ersätt
ningar till anställda). [Se: Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

member

Eventualförpliktelser för ned
läggnings- och återställande
kostnader [member]

Detta element står för eventualförpliktelser avseende nedlägg exempel: IAS 37 88
nings- och återställandekostnader. [Se: Eventualförpliktelser
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuarantees member
Member

Eventualförpliktelser för ga
rantier [member]

Detta element står för eventualförpliktelser i samband med
garantier. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Garantier
[member]]

allmän praxis: IAS 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOpe
rationsAxis

Kvarvarande och avvecklade
verksamheter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 5 Redovisning
och upplysningar

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecog axis
nisedFinancialAssetsByTypeOf
InstrumentAxis

Fortsatt engagemang i de fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning, per typ av
instrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 7 B33

axis
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ContinuingInvolvementInDerecog axis
nisedFinancialAssetsByTypeOf
TransferAxis

Fortsatt engagemang i de fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning, per typ av
överföring [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Kvarvarande verksamheter
[member]

Detta element står för komponenter i företaget som inte utgör
avvecklade verksamheter. En del av ett företag består av
verksamheter och kassaflöden som är klart särskiljbara från
resten av företaget, såväl rörelse- som rapporteringsmässigt.
Detta element utgör även standardvärdet för axeln ”Kvarva
rande och avvecklade verksamheter”, om inget annat element
används. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Samman
lagda kvarvarande och avvecklade verksamheter [member]

upplysningar: IFRS 5 Redovisning
och upplysningar

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Avtalstillgångar

Beloppet för ett företags rätt till ersättning i utbyte mot varor
eller tjänster som företaget har överfört till en kund när denna
rätt beror på något annat än den tid som förflutit (t.ex. före
tagets framtida resultat).

upplysningar: IFRS 15 105,
upplysningar: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Avtalstillgångar [member]

Detta element står för avtalstillgångar. [Se: Avtalstillgångar]

upplysningar: IFRS 7 35H b iii,
upplysningar: IFRS 7 35M b iii,
exempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Avtalets löptid [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 e

Avtalstillgångar [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Avtalets löptid [member]

Detta element står för samtliga löptider för avtal med kunder.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Avtalets löptid”, om
inget annat element används.

exempel: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant,
credit

Avtalsskulder

Omfattningen av ett företags förpliktelse att överföra varor
eller tjänster till en kund för vilka företaget har erhållit er
sättning (eller ska erhålla) från kunden.

upplysningar: IFRS 15 105,
upplysningar: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchan
gedInDerivativeFinancialInstru
mentForWhichGrossCashFlowsA
reExchanged

X instant,
credit

Avtalade belopp som ska bytas
i ett finansiellt derivatinstru
ment för vilket kassaflöden
brutto byts

Beloppet för ej diskonterade utbetalningar avseende avtalade
belopp som ska bytas i ett finansiellt derivatinstrument för
vilket kassaflöden brutto byts. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant,
credit

Avtalsenliga kapitalåtaganden

Beloppet för kapitalåtaganden för vilka företaget har ingått
avtal. [Se: Kapitalåtaganden]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Avtalsenliga åtaganden om
förvärv av immateriella till
gångar

Storleken på avtalsenliga åtaganden om förvärv av immateri
ella tillgångar.

upplysningar: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfPropertyPlantAndE
quipment

X instant,
credit

Avtalsenliga åtaganden om
förvärv av immateriella an
läggningstillgångar

Beloppet för avtalsenliga åtaganden om förvärv av immateri upplysningar: IAS 16 74 c
ella anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgång
ar]

Avtalsskulder [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Avtalsenlig marginal

Beloppet för den avtalsenliga marginalen. [Se: Avtalsenlig
marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Avtalsenlig marginal [member]

Detta element står för en komponent i det redovisade värdet
för tillgången eller skulden hos en grupp av försäkringsavtal
som motsvarar den ej intjänade vinst som företaget kommer att
redovisa när det tillhandahåller tjänster enligt försäkringsavta
len i gruppen.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRe
latedToContractsThatExistedAtT
ransitionDateToWhichModified
RetrospectiveApproachOrFairVa
lueApproachHasBeenApplied
Member

member

Avtalsenlig marginal som inte
avser avtal som fanns per
övergångsdagen då den modi
fierade retroaktiva metoden
eller verkligt värde-metoden
har tillämpats [member]

Detta element står för den avtalsenliga marginal som inte avser
avtal som fanns per övergångsdagen på vilka den modifierade
retroaktiva metoden (som beskrivs i punkterna C6–C19 i IFRS
17) eller verkligt värde-metoden (som beskrivs i punkterna
C20–C24 i IFRS 17) har tillämpats. [Se: Avtalsenlig marginal
[member]]

upplysningar: IFRS 17 114 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichFairValueApp
roachHasBeenAppliedMember

Avtalsenlig marginal som av
ser avtal som fanns per över
gångsdagen på vilka verkligt
värde-metoden har tillämpats
[member]

Detta element står för den avtalsenliga marginal som avser
avtal som fanns per övergångsdagen på vilka verkligt värdemetoden (som beskrivs i punkterna C20–C24 i IFRS 17) har
tillämpats. [Se: Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 114 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRetros
pectiveApproachHasBeenApplied
Member

Avtalsenlig marginal som av
ser avtal som fanns per över
gångsdagen på vilka den mo
difierade retroaktiva metoden
har tillämpats [member]

Detta element står för den avtalsenliga marginal som avser
avtal som fanns per övergångsdagen på vilka den modifierade
retroaktiva metoden (som beskrivs i punkterna C6–C19 i IFRS
17) har tillämpats. [Se: Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 114 a –
ikraftträdande 2021-01-01

IFRS 17 101 c –
2021-01-01,
IFRS 17 107 d –
2021-01-01

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 142

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Hänvisningar

ContributionsToPlanByEmployer
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

Minskningen (ökningen) i en förmånsbestämd nettoskuld
upplysningar: IAS 19 141 f
(nettotillgång) till följd av bidrag från arbetsgivaren till en
förmånsbestämd plan. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång); Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanPar
X duration,
ticipantsNetDefinedBenefitLiabili debit
tyAsset

upplysningar: IAS 19 141 f
Avgifter till planen från delta Minskningen (ökningen) i en förmånsbestämd nettoskuld
gare, förmånsbestämd nettos (nettotillgång) till följd av avgifter från deltagarna till en för
kuld (nettotillgång)
månsbestämd plan. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotill
gång); Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

Avgifter till planen, förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndu
strialPropertyRightsServiceAnd
OperatingRights

Minskningen (ökningen) i en förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) till följd av bidrag till en förmånsbestämd plan.
[Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång); Förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 141 f

Beloppet för immateriella rättigheter som utgör upphovsrätter
(copyright), patent och liknande rättigheter samt andra im
materiella rättigheter. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

exempel: IAS 38 119 e

Avgifter till planen, förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång) [abstract]

X instant,
debit

Upphovsrätter (copyright), pa
tent och liknande rättigheter
samt andra immateriella rät
tigheter
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ifrs-full

X duration,
debit

Avgifter till planen från ar
betsgivaren, förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CopyrightsPatentsAndOtherIndu
strialPropertyRightsServiceAnd
OperatingRightsMember

member

Upphovsrätter (copyright), pa
tent och liknande rättigheter
samt andra immateriella rät
tigheter [member]

Detta element står för en klass av immateriella rättigheter som
utgör upphovsrätter (copyright), patent och liknande rättigheter
samt andra immateriella rättigheter. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av företagsskuld
instrument

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka ut
färdades av ett företag. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Lån till företag

Beloppet för de företagslån som företaget beviljar. [Se: Lån till
företag [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Lån till företag [member]

Detta element står för lån till företag.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 6, exempel: IFRS
7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kostnadsansats [member]

Detta element står för kostnadsansats En värderingsteknik som
återspeglar det belopp som för tillfället skulle behövas för att
ersätta en tillgångs funktion (ofta kallat aktuellt återanskaff
ningsvärde).

exempel: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAs
ExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Kostnad för varulager som re Beloppet för varor i lager som redovisas som en kostnad under
dovisas som en kostnad under perioden. [Se: Varulager]
perioden

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Kostnad för sålda handelsvaror

Beloppet för de handelsvaror som såldes under perioden och
redovisades som en kostnad.

upplysningar: IAS 2 36 d

allmän praxis: IAS 1 85
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CostOfPurchasedEnergySold

X duration,
debit

Kostnad för såld inköpt energi

Beloppet för den inköpta energi som såldes under perioden och
redovisades som en kostnad.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Kostnad för sålda varor

Kostnader i samband med utgifter som är direkt eller indirekt
hänförliga till sålda varor eller tjänster, vilket kan innefatta
men inte är begränsat till kostnader som tidigare inkluderats i
värderingen av varor som nu har sålts, samt ofördelade om
kostnader för tillverkningen och onormala
tillverkningskostnader.

upplysningar: IAS 1 99,
upplysningar: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Kostnad för sålda varor, livs
medel och dryck

De kostnader för sålda varor som är hänförliga till livsmedel
och dryck. [Se: Försäljningskostnad]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Kostnad för sålda varor, ho
tellverksamhet

De kostnader för sålda varor som är hänförliga till hotell
verksamhet. [Se: Försäljningskostnad]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancySer
vices

X duration,
debit

Kostnad för sålda varor,
rumstjänster

De kostnader för sålda varor som är hänförliga till rumstjäns allmän praxis: IAS 1 85
ter. [Se: Försäljningskostnad]

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCu
stomersMember

member

Kostnad för att erhålla avtal
med kunder [member]

Detta element står för en kategori av tillgångar redovisade från
kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder som
utgör kostnaden för att erhålla avtal med kunder. [Se: Till
gångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra
avtal med kunder]

exempel: IFRS 15 128 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CounterpartiesAxis

axis

Motparter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Motparter [member]

Detta element står för andra parter i transaktionen med un
dantag av företaget. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Motparter”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Hemvistland [member]

Detta element står för det land där företaget är registrerat och
har sin registrerade adress eller sitt registrerade huvudkontor.

upplysningar: IFRS 8 33 b,
upplysningar: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Registreringsland

Företagets registreringsland.

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEnti
text
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProducedFor
PublicUse

Registreringsland för det före
tag vars koncernredovisningar
har tagits fram för offentligt
bruk

Det land där företagets yttersta eller något mellanvarande
moderföretag vars koncernredovisningar som följer reglerna i
IFRS har tagits fram för offentligt bruk har registrerats. [Se:
Koncernredovisning [member]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint
Operation

text

Registreringsland för gemen
sam verksamhet

Det land där en gemensam verksamhet som drivs av företaget
är registrerad. [Se: Gemensamma verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint
Venture

text

Registreringsland för joint
ventures

Det land där en ett joint venture till företaget är registrerat. [Se:
Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 16 b ii,
upplysningar: IAS 27 17 b ii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfAssociate

text

Registreringsland för intres
seföretag

Det land där en ett intresseföretag till företaget är registrerat.
[Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 16 b ii,
upplysningar: IAS 27 17 b ii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

text

Registreringsland för dotterfö
retag

Det land där en ett dotterföretag till företaget är registrerat. [Se:
Dotterföretag [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Datum för skapande [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 28 f i,
upplysningar: IAS 8 29 c i,
upplysningar: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Kreditderivat, verkligt värde

Det verkliga värdet av ett kreditderivat. [Se: Till verkligt värde
[member]; Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kreditderivat, nominellt värde

Det nominella värdet av ett kreditderivat. [Se: Derivat [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kreditexponering

Omfattningen av exponering för förlust till följd av kreditrisk.
[Se: Kreditrisk [member]]

exempel: IFRS 7 IG24 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG25 b – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 7 36 c
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancial
InstrumentsAxis

axis

Kreditförsämring av finansiella
instrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35M

IAS 27 16 b ii,
IAS 27 17 b ii,
IFRS 12 12 b,
IFRS 12 19B b
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Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CreditImpairmentOfFinancial
InstrumentsMember

member

Kreditförsämring av finansiella
instrument [member]

Detta avtal står för alla typer av kreditförsämringar för finan upplysningar: IFRS 7 35H,
siella instrument. Ett finansiellt instrument är kreditförsämrat
upplysningar: IFRS 7 35M
när en eller flera händelser som har en negativ inverkan på de
uppskattade framtida kassaflödena för det finansiella instru
mentet har inträffat. Detta element utgör även standardvärdet
för axeln ”Kreditförsämring av finansiella instrument”, om
inget annat element används.

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissio
nIncome

X duration,
credit

Kreditrelaterade avgifter och
provisioner

Beloppet för de intäkter som redovisas från kreditrelaterade
avgifter och provisioner. [Se: Intäkter avseende arvoden och
provision]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kreditrisk [member]

Detta element står för risken för att en part i ett finansiellt
instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom fö
rorsaka motparten en finansiell förlust. [Se: Finansiella instru
ment, klass [member]]

upplysningar: IFRS 17 124 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 125 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

member

Kreditspread, värderingsindata
[member]

Detta element står för den kreditspread som används som
värderingsindata.

allmän praxis: IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRe X duration,
cognisedInProfitOrLossOnSalesO credit
fInvestmentPropertyBetweenPool
sOfAssetsMeasuredUsingDiffe
rentModels

Ackumulerad förändring i
verkligt värde som redovisas i
resultatet för försäljning av en
förvaltningsfastighet mellan
grupper av tillgångar som
värderas med hjälp av olika
modeller

Den ackumulerade förändringen i verkligt värde som redovisas upplysningar: IAS 40 75 f iv
i resultatet för försäljning av en förvaltningsfastighet från en
grupp av tillgångar där metoden med anskaffningsvärde an
vänds till en grupp där metoden med verkligt värde används.
[Se: Modell med verkligt värde [member]; Förvaltningsfastig
heter]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CumulativeGainLossOnDisposa
lOfInvestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Ackumulerad vinst (förlust)
vid avyttring av investeringar i
egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till
verkligt värde via övrigt total
resultat

Den ackumulerade vinsten (förlusten) vid avyttring av in
upplysningar: IFRS 7 11B c
vesteringar i egetkapitalinstrument som företaget har identifie
rat som värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat.
[Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviously
X duration,
RecognisedInOtherComprehensi
credit
veIncomeArisingFromReclassifi
cationOfFinancialAssetsOutOfFa
irValueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoFairValueThrough
ProfitOrLossMeasurementCate
gory

Ackumulerad vinst (förlust)
som tidigare redovisats i övrigt
totalresultat till följd av
omklassificering av finansiella
tillgångar från verkligt värde
via resultatet så att de värderas
till verkligt värde via övrigt
totalresultat

Den ackumulerade vinsten (förlusten) som tidigare redovisats i
övrigt totalresultat till följd av omklassificering av finansiella
tillgångar från verkligt värde via resultatet så att de värderas
till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella till
gångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat;
Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via re
sultatet; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 82 cb

ifrs-full

CumulativePreferenceDividends
NotRecognised

Ej skuldförd företrädesrätt till
ackumulativ utdelning

Storleken på ej skuldförd företrädesrätt till ackumulativ
utdelning.

upplysningar: IAS 1 137 b

X duration
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfAssociates

X instant,
credit

Ackumulerad ej redovisad an
del av förluster för intressefö
retag

Den ackumulerade ej redovisade andelen av förluster för in
tresseföretag om företaget har upphört att redovisa sin andel av
förlusterna vid tillämpning av kapitalandelsmetoden. [Se: In
tresseföretag [member]; Ej redovisad andel av förluster för
intresseföretag]

upplysningar: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfJointVentures

X instant,
credit

Ackumulerad ej redovisad an
del av förluster för joint
venture-företag

Den ackumulerade ej redovisade andelen av förluster för joint
venture-företag om företaget har upphört att redovisa sin andel
av förlusterna vid tillämpning av kapitalandelsmetoden. [Se:
Joint ventures [member]; Ej redovisad andel av förluster för
joint venture-företag]

upplysningar: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOf
LossesOfJointVenturesTransi
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethod

X instant,
credit

Ackumulerad ej redovisad an
del av förluster för joint
venture-företag, övergång från
klyvningsmetoden till kapita
landelsmetoden

Företagets ackumulerade ej redovisade andel av förluster för
joint venture-företag som omfattades av en övergång från
klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden. [Se: Joint ven
tures [member]; Ackumulerad ej redovisad andel av förluster
för joint venture-företag]

upplysningar: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutarisk [member]

Detta element står för typen av marknadsrisk som utgör risken
för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i va
lutakurser. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01,
IFRS 17 127 –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01,
IFRS 7 Definitioner
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrencySwapContractMember

member

Valutaswapavtal [member]

Detta element står för ett valutaswapavtal. [Se: Swapavtal
[member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOt
herCurrentLiabilities

X instant,
credit

Kortfristiga upplupna kost
nader och övriga skulder

Beloppet för kortfristiga upplupna kostnader och övriga skul
der. [Se: Upplupna kostnader/intäkter; Övriga kortfristiga
skulder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Kortfristiga upplupna intäkter

Beloppet för kortfristiga upplupna intäkter. [Se: upplupna in
täkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Erhållna kortfristiga förskott

Kortfristiga betalningsbelopp som erhållits för varor och
tjänster som ska tillhandahållas i framtiden. [Se: Mottagna
förskott]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Kortfristiga förskott till leve
rantörer

Kortfristiga förskott som erlagts till leverantörer innan varor
eller tjänster tas emot.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Kortfristiga jord- och skogs
bruksprodukter

En klassificering av kortfristigt varulager som motsvarar
mängden skördade produkter av företagets biologiska till
gångar. [Se: Biologiska tillgångar; Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X duration,
debit

Beteckning

Aktuell och uppskjuten skatt
hänförlig till särskilda poster
som redovisas direkt mot eget
kapital

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Det sammanlagda beloppet av aktuell och uppskjuten skatt
upplysningar: IAS 12 81 a
hänförlig till särskilda poster som redovisas direkt mot eget
kapital, exempelvis a) en justering av ingående balans för
balanserade vinstmedel som en följd av retroaktivt byte av
redovisningsprincip eller på grund av en rättelse av ett fel, och
b) belopp som uppstår vid första redovisningen av egetkapi
taldelen i ett sammansatt finansiellt instrument. [Se: Uppskju
ten skatt hänförlig till särskilda poster som redovisas direkt
mot eget kapital; Balanserade vinstmedel; Finansiella instru
ment, klass [member]]

Aktuell skatt och uppskjuten
skatt som hänför sig till poster
som redovisas direkt mot eget
kapital [abstract]

X instant,
debit

Löpande tillgångar

De tillgångar som företaget a) förväntas realisera, eller avser
att sälja eller förbruka den, under företagets normala verk
samhetscykel, b) företaget innehar skulden primärt för han
delsändamål, c) det förväntas realisera tillgången inom tolv
månader efter rapportperioden, eller d) klassificeras som lik
vida medel (enligt definition i IAS 7) såvida inte tillgången
omfattas av restriktioner vad gäller byte eller att användas för
att reglera en skuld i minst tolv månader efter rapportperioden.
[Se: Tillgångar]

upplysningar: IAS 1 66,
upplysningar: IFRS 12 B12 b i,
exempel: IFRS 12 B10 b
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Omsättningstillgångar [ab
stract]

X instant,
debit

Beloppet för anläggningstillgångar minus beloppet för kort
fristiga skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

CurrentAssetsOtherThanAssetsOr X instant,
DisposalGroupsClassifiedAsHeld debit
ForSaleOrAsHeldForDistribution
ToOwners

Andra anläggningstillgångar
eller avyttringsgrupper som är
klassificerade som att de inne
has för försäljning eller vär
deöverföring till ägare

Värdet för andra anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper
som är klassificerade som att de innehas för försäljning eller
värdeöverföring till ägare. [Se: Omsättningstillgångar; Avytt
ringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning
[member]; Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som
klassificeras som att de innehas för försäljning; Värdering av
anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassifi
cerade som att de innehas för försäljning]

upplysningar: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAc X instant,
quisitionDate
debit

Omsättningstillgångar som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för omsätt allmän praxis: IFRS 3 B64 i
ningstillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Rörel
seförvärv [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Kortfristiga biologiska till
gångar

Beloppet för kortfristiga biologiska tillgångar. [Se: Biologiska
tillgångar]

upplysningar: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Kortfristiga biologiska till
gångar [member]

Detta element står för kortfristiga biologiska tillgångar. [Se:
Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50
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Omsättningstillgångar (skul
der)

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentBondsIssuedAndCurrent
PortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant,
credit

Emitterade kortfristiga obliga
tioner och kortfristig del av
emitterade långfristiga obliga
tioner

Beloppet för emitterade kortfristiga obligationer och kortfristig
del av emitterade långfristiga obligationer. [Se: Emitterade
obligationer]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Kortfristig upplåning och
kortfristig del av långfristig
upplåning

Beloppet för kortfristig upplåning och den kortfristiga delen av
långfristig upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowings
Abstract

Kortfristig upplåning och
kortfristig del av långfristig
upplåning [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrowings
ByTypeAbstract

Kortfristig upplåning och
kortfristig del av långfristig
upplåning, per typ [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssue
dAndCurrentPortionOfNonc
urrentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Emitterade kortfristiga före
tagscertifikat och kortfristig
del av emitterade långfristiga
företagscertifikat

Beloppet för emitterade kortfristiga företagscertifikat och den
kortfristiga delen av emitterade långfristiga företagscertifikat.
[Se: emitterade företagscertifikat]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Kortfristiga avtalstillgångar

Beloppet för kortfristiga avtalstillgångar. [Se: Avtalstillgångar]

upplysningar: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Kortfristiga avtalsskulder

Beloppet för kortfristiga avtalsskulder. [Se: Avtalsskulder]

upplysningar: IFRS 15 105
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Kortfristigt lager av råolja

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden oraffinerad och obehandlad olja. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Utfärdade kortfristiga skuld
instrument

Antalet utfärdade kortfristiga skuldinstrument. [Se: Utfärdade
skuldinstrument]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant,
credit

Kortfristiga insättningar från
kunder

Beloppet för kortfristiga insättningar från kunder. [Se: Insätt
ningar från kunder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Kortfristiga finansiella till
gångar som är derivat

Beloppet för kortfristiga finansiella tillgångar som är derivat.
[Se: Finansiella tillgångar som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabili X instant,
ties
credit

Långfristiga finansiella skulder
som är derivat

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder som är derivat. [Se:
Finansiella skulder som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Kortfristiga obetalda utdel
ningar

Beloppet för obetalda kortfristiga utdelningar. [Se: Obetalda
utdelningar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCas
hOutflowsToBePaidToFulfilObli
gationMeasurementInputMember

member

Aktuell uppskattning av fram
tida utbetalningar för att full
göra en förpliktelse, vär
deringsindata [member]

Detta element står för den aktuella uppskattningen av framtida
utbetalningar för att fullgöra en förpliktelse som används som
värderingsindata.

exempel: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Kortfristig obetald punktskatt

Beloppet för kortfristig obetald punktskatt. [Se: Obetald
punktskatt]

allmän praxis: IAS 1 78
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Kortfristiga fordringar i sam
band med finansiell leasing

Beloppet för kortfristiga fordringar i samband med finansiell
leasing. [Se: Fordringar i samband med finansiella leasing
avtal]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmorti
sedCost

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar till upplupet anskaff
ningsvärde

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till
upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensive
Income

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som värderas till
gångar som värderas till verk verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: finansiella tillgångar
ligt värde via övrigt totalre
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat]
sultat

upplysningar: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherComprehensive
IncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

Finansiella omsättningstill
gångar som värderas till verk
ligt värde via övrigt totalre
sultat [abstract]

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

allmän praxis: IAS 1 55,
upplysningar: IFRS 7 8 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAbstract

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet [abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, klassifice
rade som att de innehas för
handel

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de innehas
för handel. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet, klassificerade som att de innehas för
handel]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDesigna
tedUponInitialRecognition

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, identifie
rade vid det första redovis
ningstillfället eller senare

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar värderade till
upplysningar: IFRS 7 8 a
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, identifie
rade vid det första redovisningstillfället eller senare]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, obligato
riskt värderade till verkligt
värde

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som obligatoriskt
är värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med
IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet, obligatoriskt värderade till verkligt värde]

upplysningar: IFRS 7 8 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentFinancialAssetsAtFairVa X instant,
lueThroughProfitOrLossMeasure debit
dAsSuchInAccordanceWithEx
emptionForReacquisitionOfOwnE
quityInstruments

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av
egna egetkapitalinstrument

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, i enlighet med undantaget för
återköp av egna egetkapitalinstrument. [Se: Finansiella till
gångar värderade till verkligt värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av egna egetkapitalinstrument]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithEx
emptionForRepurchaseOfOwnFi
nancialLiabilities

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av
egna finansiella skulder

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, i enlighet med undantaget för
återköp av egna finansiella skulder [Se: Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet, i enlighet med un
dantaget för återköp av egna finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailable
forsale

X instant,
debit

Finansiella omsättningstill
gångar som kan säljas

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som kan säljas.
[Se: Finansiella tillgångar som kan säljas; Finansiella omsätt
ningstillgångar]

upplysningar: IFRS 7 8 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
X instant,
dAtFairValueThroughOtherComp debit
rehensiveIncome

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som värderas till
Finansiella omsättningstill
gångar som värderas till verk verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella tillgångar
ligt värde via övrigt totalre
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat]
sultat

upplysningar: IFRS 7 8 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Kortfristiga finansiella skulder

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder. [Se: Finansiella
skulder]

upplysningar: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Kortfristiga finansiella skulder
till upplupet anskaffningsvärde

Beloppet för kortsiktiga finansiella skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 8 g,
upplysningar: IFRS 7 8 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Kortfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via rapporten över totalresultat

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossClas
sifiedAsHeldForTrading

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de
innehas för handel. [Se: Kortfristiga finansiella skulder vär
derade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 e

Kortsiktiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via rapporten över totalresultat
[abstract]

X instant,
credit

Kortfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet, klassificerade
som att de innehas för handel
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

X instant,
credit

Kortfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet, identifierade vid
det första redovisningstillfället
eller senare

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade
vid det första redovisningstillfället eller senare]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Kortfristigt lager av livsmedel
och dryck

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden av livsmedel och drycker. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Kortfristigt bränslelager

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
bränslemängden. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Kortfristiga statliga bidrag

Beloppet för kortfristiga statliga bidrag, redovisade som upp
skjuten inkomst i rapporten över finansiell ställning. [Se: Den
offentliga sektorn [member]; Förutbetalda intäkter; Statliga
bidrag]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant,
debit

Investeringar som hålls till
dess de förfaller

Beloppet för kortfristiga investeringar som hålls till dess de
förfaller. [Se: Investeringar som hålls till dess de förfaller]

upplysningar: IFRS 7 8 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Obetalda kortfristiga räntor

Beloppet för kortfristiga obetalda räntor. [Se: Obetald ränta]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFrom
ExtractiveActivitiesAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

ifrs-full

CurrentInvestments

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Kortfristiga räntefordringar

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för kortfristiga räntefordringar. [Se: Räntefordringar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

Kortfristiga varulager som in
nehas för försäljning

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar den
mängd lager som innehas för försäljning i den löpande verk
samheten. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

X instant,
debit

Kortfristiga varulager i transit

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden varulager i transit. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

X instant,
debit

Investeringar

Beloppet för kortfristiga investeringar.

allmän praxis: IAS 1 55

CurrentInvestmentsInEquityInstru X instant,
mentsDesignatedAtFairValueTh
debit
roughOtherComprehensiveIncome

Investeringar i egetkapital
instrument som identifieras
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat

Beloppet för investeringar i egetkapitalinstrument som företa
get har identifierat som värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat. [Se: Investeringar i egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt total
resultat]

upplysningar: IFRS 7 8 h

CurrentLeaseLiabilities

Kortfristiga skulder i samband
med leasing

Beloppet för kortfristiga skulder i samband med leasing. [Se:
Skulder i samband med leasing]

upplysningar: IFRS 16 47 b

Kortfristiga varulager som
härrör från utvinningsverk
samhet [abstract]
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X instant,
credit

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för skulder som a) företaget väntar sig att reglera i
sin normala verksamhetscykel, b) företaget innehar primärt för
handelsändamål, c) ska regleras inom tolv månader efter rap
portperioden, eller d) företaget inte har en ovillkorad rättighet
att senarelägga reglering för i minst tolv månader efter
rapportperioden.

upplysningar: IAS 1 69,
upplysningar: IFRS 12 B12 b iii,
exempel: IFRS 12 B10 b

upplysningar: IAS 1 69

ifrs-full

CurrentLiabilities

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabi
litiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Andra kortfristiga skulder än
skulder som ingår i avytt
ringsgrupper klassificerade
som att de innehas för försälj
ning

Beloppet för andra kortfristiga skulder än skulder som ingår i
avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning. [Se: Kortfristiga skulder; Avyttringsgrupper klassifi
cerade som att de innehas för försäljning [member]; Skulder
som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Kortfristiga skulder som redo
visas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för kortfris allmän praxis: IFRS 3 B64 i
tiga skulder som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelse
förvärv [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Kortfristiga lån och fordringar

Beloppet för kortfristiga lån och fordringar. [Se: Lån och
fordringar]

upplysningar: IFRS 7 8 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndC
urrentPortionOfNoncurrentLoans
Received

X instant,
credit

Kortfristiga lån som erhållits
och den kortfristiga delen av
långfristiga lån som erhållits

Beloppet för kortfristiga lån som erhållits och den kortfristiga
delen av långfristiga lån som erhållits. [Se: lån som erhållits]

allmän praxis: IAS 1 112 c

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentMaterialsAndSupplies
ToBeConsumedInProductionPro
cessOrRenderingServices

X instant,
debit

Kortfristigt lager av material
och förnödenheter som kom
mer att förbrukas i en pro
duktionsprocess eller i sam
band med tillhandahållande av
tjänster

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden material och förnödenheter som kommer att förbru
kas i en produktionsprocess eller i samband med tillhanda
hållande av tjänster. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Nuvarande [member]

Detta element står för ett nuvarande tidsintervall.

exempel: IFRS 7 IG20D, exempel:
IFRS 7 35N, allmän praxis: IFRS 7
37 – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Kortfristigt lager av naturgas

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden kolväteblandning som förekommer i naturligt till
stånd. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAs X instant,
CollateralForWhichTransfereeHas debit
RightByContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

Kortfristiga sakvärden som
lämnats som säkerhet, vilka
mottagaren har rätt enligt avtal
eller sedvänja att sälja eller
pantsätta

Beloppet för kortsiktiga sakvärden som lämnats som säkerhet
(såsom skuld- eller aktieinstrument) som har lämnats till en
mottagare, vilka mottagaren har rätt enligt avtal eller sedvänja
att sälja eller pantsätta.

upplysningar: IFRS 9 3.2.23 a,
upplysningar: IAS 39 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssue X instant,
credit
dAndCurrentPortionOfNonc
urrentNotesAndDebenturesIssued

Emitterade kortfristiga växlar
och förlagsbevis och kortfristig
del av emitterade långfristiga
växlar och förlagsbevis

Beloppet för emitterade kortfristiga växlar och förlagsbevis och
kortfristig del av emitterade långfristiga växlar och förlags
bevis. [Se: Emitterade växlar och förlagsbevis]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

Kortfristiga malmreserver

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden malmreserver. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Kortfristiga förpacknings- och
lagringsmaterial

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden förpacknings- och lagringsmaterial. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfE
nergy

X instant,
credit

Kortfristiga skulder avseende
inköp av energi

Beloppet för kortfristiga skulder avseende inköp av energi. [Se:
Skulder för inköp av energi]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

X instant,
credit

Kortfristiga skulder avseende
inköp av anläggningstillgångar

Beloppet för kortfristiga skulder avseende inköp av anlägg
ningstillgångar. [Se: Skulder avseende inköp av anläggnings
tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurity X instant,
AndTaxesOtherThanIncomeTax
credit

Kortfristiga skulder avseende
andra sociala avgifter än in
komstskatt

Beloppet för kortfristiga skulder avseende andra sociala av
gifter än inkomstskatt. [Se: Skulder avseende andra sociala
avgifter än inkomstskatt]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemi
calProducts

X instant,
debit

Kortfristigt lager av petroleum
och petrokemiska produkter

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden produkter som härrörts från råolja och naturgas. [Se:
Kortfristigt lager av råolja; Kortfristigt lager av naturgas]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorro
wings

X instant,
credit

Kortfristig del av långfristig
upplåning

Den kortfristiga delen av långfristig upplåning. [Se: Upp
låning]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Kortfristiga förutbetalda kost
nader

Det belopp som redovisas som en kortfristig tillgång för ut
gifter som företaget har ådragit sig före den period då den
ekonomiska förmånen kommer att realiseras.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurren
tAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherC
urrentAssets

X instant,
debit

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

ifrs-full

CurrentProvisions

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployee
Benefits

Beteckning

Kortfristiga förskottsbetal
ningar

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för kortfristiga förskottsbetalningar. [Se: Förskotts
betalningar]

exempel: IAS 1 78 b

Beloppet för kortfristiga förskottsbetalningar och kortfristiga
upplupna intäkter. [Se: Förtida inlösen; upplupna intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

Kortfristiga förskottsbetal
ningar och andra kortfristiga
tillgångar

Beloppet för kortfristiga förskottsbetalningar och andra kort
fristiga tillgångar. [Se: Andra omsättningstillgångar; Kortfris
tiga förskottsbetalningar]

allmän praxis: IAS 1 55

X instant,
debit

Kortfristiga programtillgångar

Beloppet för kortfristiga programtillgångar. [Se: Programtill
gångar]

allmän praxis: IAS 1 55

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar

Beloppet för kortfristiga avsättningar. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 1 54 l

Beloppet för kortfristiga avsättningar för ersättningar till an
ställda. [Se: Avsättningar för ersättningar till anställda]

upplysningar: IAS 1 78 d

Kortfristiga förskottsbetal
ningar [abstract]

X instant,
debit

Kortfristiga förskottsbetal
ningar och kortfristiga upp
lupna intäkter

Kortfristiga förskottsbetal
ningar och kortfristiga upp
lupna intäkter [abstract]

X instant,
credit

Belopp för kortfristiga avsätt
ningar för ersättningar till an
ställda
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Kortfristiga avsättningar [ab
stract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Kortfristigt lager av kortfris
tiga råvaror och kortfristiga
produktionsförnödenheter

Dokumentationsbeteckning

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden kortfristiga råvaror och kortfristiga produktionsför
nödenheter. [Se: Kortfristiga produktionsförnödenheter; Kort
fristigt lager av råvaror]

Hänvisningar

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSupplies

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSuppliesAbstract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs
sociates

X instant,
debit

Kortfristiga fordringar som ska
betalas av intresseföretag

Beloppet för kortfristiga fordringar som ska betalas av intres allmän praxis: IAS 1 78 b
seföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJoint X instant,
Ventures
debit

Kortfristiga fordringar som ska
betalas av joint ventures

Beloppet för kortfristiga fordringar som ska betalas av joint
ventures. [Se: Joint ventures [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

Kortfristiga fordringar från
avtal med kunder

Beloppet för kortfristiga fordringar som härrör från avtal med
kunder. [Se: Fordringar som härrör från avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRentalOf X instant,
Properties
debit

Beloppet för kortfristiga fordringar som härrör från uthyrning
Kortfristiga fordringar som
härrör från uthyrning av egen av egendom. [Se: Fordringar som härrör från uthyrning av
egendom]
dom

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

Kortfristiga fordringar som
härrör från försäljning av
egendom

allmän praxis: IAS 1 78 b

Kortfristigt lager av råvaror
och produktionsförnödenheter
[abstract]

X instant,
debit

Beloppet för kortfristiga fordringar som härrör från försäljning
av egendom. [Se: Fordringar som härrör från försäljning av
egendom]
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X instant,
debit

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentReceivablesFromTaxesOt
herThanIncomeTax

X instant,
debit

Kortfristiga fordringar som
härrör från andra skatter än
inkomstskatt

Beloppet för kortfristiga fordringar som härrör från andra
skatter än inkomstskatt. [Se: Långfristiga fordringar som härrör
från andra skatter än inkomstskatt]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

X instant,
debit

Kortfristig förmånsbestämd
nettotillgång

Beloppet för en kortfristig förmånsbestämd nettotillgång. [Se:
Förmånsbestämd nettotillgång]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

X instant,
credit

Kortfristig förmånsbestämd
nettoskuld

Beloppet för en kortfristig förmånsbestämd nettoskuld. [Se:
Förmånsbestämd nettoskuld]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar för
återbetalningar

Beloppet för kortfristiga avsättningar för återbetalningar. [Se:
Avsättningar för återbetalningar]

exempel: IAS 37 Exempel 4
Återbetalningspolicy, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCas
hEquivalents

X instant,
debit

Kortfristiga bundna likvida
medel

Beloppet för kortfristiga bundna likvida medel. [Se: Bundna
likvida medel]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Kortfristiga av beställaren in
nehållna belopp

Beloppet för kortfristiga av beställaren innehållna belopp. [Se:
Av beställaren innehållna belopp]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRecei
vedAndCurrentPortionOfNonc
urrentSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Kortfristiga säkrade banklån
Beloppet för kortfristiga säkrade banklån som erhållits och den
som erhållits och den kortfris kortfristiga delen av långfristiga säkrade banklån som erhållits.
tiga delen av långfristiga säk [Se: Erhållna banklån med säkerhet]
rade banklån som erhållits

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentServiceCostNetDefinedBe X duration,
nefitLiabilityAsset
credit

Kortsiktiga kostnader avseende
tjänstgöring under innevarande
period, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Ökningen (minskningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången) som härrör från anställdas tjänstgöring under
innevarande period. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 a

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Aktuella skattefordringar

Det tilläggsbelopp som betalas för aktuell skatt med avseende
på innevarande period och tidigare perioder, utöver det belopp
som ska betalas för dessa perioder. Aktuell skatt är den skatt
som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period.

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Aktuella skattefordringar,
aktuella

Det aktuella värdet på aktuella skattefordringar. [Se: Aktuella
skattefordringar]

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Aktuella skattefordringar,
långfristiga

Det långfristiga värdet på aktuella skattefordringar. [Se:
Aktuella skattefordringar]

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Aktuell skattekostnad (skatte
intäkt)

Inkomstskatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga
resultatet för en period.

exempel: IAS 12 80 a

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTax
OfPriorPeriods

X duration,
debit

Aktuella skattekostnader (skat
teintäkter) och redovisade ju
steringar av aktuell skatt för
tidigare perioder

De aktuella skattekostnaderna (skatteintäkterna) och redovisade
justeringar av aktuell skatt för tidigare perioder. [Se: Aktuell
skattekostnad (skatteintäkt); Justeringar för aktuell skatt för
tidigare perioder]

allmän praxis: IAS 12 80
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTax
OfPriorPeriodsAbstract

Aktuella skattekostnader (skat
teintäkter) och redovisade ju
steringar av aktuell skatt för
tidigare perioder [abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Aktuella skatteskulder

Beloppet för aktuell skatt för innevarande period och tidigare
perioder, till den del den inte betalats. Aktuell skatt är den
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en
period.

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Aktuella skatteskulder, kort
fristiga

Det aktuella värdet på aktuella skatteskulder. [Se: Aktuella
skatteskulder]

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant,
credit

Aktuella skatteskulder, lång
fristiga

Det långfristiga värdet på aktuella skatteskulder. [Se: Aktuella
skatteskulder]

upplysningar: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChar
gedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Aktuell skatt hänförlig till sär Beloppet för aktuell skatt hänförlig till särskilda poster som
upplysningar: IAS 12 81 a
redovisas direkt mot eget kapital, exempelvis a) en justering av
skilda poster som redovisas
ingående balans för balanserade vinstmedel som en följd av
direkt mot eget kapital
retroaktivt byte av redovisningsprincip eller på grund av en
rättelse av ett fel, och b) belopp som uppstår vid första redo
visningen av egetkapitaldelen i ett sammansatt finansiellt in
strument. [Se: Balanserade vinstmedel; Finansiella instrument,
klass [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för kortfristiga kundfordringar. [Se: Kundfordringar]

Hänvisningar

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Kortfristiga kundfordringar

exempel: IAS 1 78 b, exempel:
IAS 1 68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoans
ReceivedAndCurrentPortionOf
NoncurrentUnsecuredBankLoans
Received

X instant,
credit

Kortfristiga osäkrade banklån
Beloppet för kortfristiga osäkrade banklån som erhållits och
som erhållits och den kortfris den kortfristiga delen av långfristiga osäkrade banklån som
tiga delen av långfristiga
erhållits. [Se: Erhållna banklån utan säkerhet]
osäkrade banklån som erhållits

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Kortfristig obetald mervärdes
skatt

Beloppet för kortfristig obetald mervärdesskatt. [Se: Obetald
mervärdesskatt]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxRecei
vables

X instant,
debit

Intjänad kortfristig mervärdes
skatt

Beloppet för intjänad kortfristig mervärdesskatt. [Se: Intjänad
mervärdesskatt]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssets
Member

member

Kundrelaterade immateriella
tillgångar [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar
allmän praxis: IAS 38 119
hänförliga till kunder. Sådana tillgångar kan innefatta kundre
gister, order- eller produktionsstock, kundavtal och hänförliga
kundrelationer samt icke avtalsbundna kundrelationer.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssets
RecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Kundrelaterade immateriella
tillgångar som redovisas per
förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för kundre
laterade immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelse
förvärv. [Se: Kundrelaterade immateriella tillgångar [element];
Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlans
ToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Tidpunkt när företaget planerar
att tillämpa nya
IFRS-standarder för första
gången.

Den tidpunkt när företaget planerar att börja tillämpa en ny
IFRS-standard som har utfärdats men inte trätt i kraft ännu.

exempel: IAS 8 31 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DateByWhichApplicationOfNe
wIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Den tidpunkt när den nya
IFRS-standarden ska börja
tillämpas

Den tidpunkt när företaget måste börja tillämpa en ny
IFRS-standard som har utfärdats men inte trätt i kraft ännu.

exempel: IAS 8 31 c

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Daterade efterställda skulder

Beloppet för efterställda skulder med ett angivet återbetal
ningsdatum. [Se: Efterställda skulder]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Förvärvstidpunkt

Den tidpunkt vid vilken förvärvaren erhåller det bestämmande
inflytandet över det förvärvade företaget i ett rörelseförvärv.

upplysningar: IFRS 3 B64 b

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOfFi yyyy-mm-dd
nancialStatements2013

Dag då finansiella rapporter
godkänns för utfärdande

Den dag då de finansiella rapporterna godkänns för utfärdande.

upplysningar: IAS 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReporting
Period2013

yyyy-mm-dd

Sista dagen i rapportperioden

Rapportperiodens slutdatum.

upplysningar: IAS 1 51 c

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Datum för rapportperiodens
slut för finansiella rapporter
från intresseföretag

Datumet för rapportperiodens slut för de finansiella rapporterna
från intresseföretag.

upplysningar: IFRS 12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfJointVen
ture2013

yyyy-mm-dd

Datum för rapportperiodens
slut för finansiella rapporter
från joint ventures

Datumet för rapportperiodens slut för de finansiella rapporterna
från joint ventures.

upplysningar: IFRS 12 22 b i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DateOfEndOfReportingPeriodOf
FinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Datum för rapportperiodens
slut för finansiella rapporter
från dotterföretag

Datumet för rapportperiodens slut för de finansiella rapporterna
från dotterföretag.

upplysningar: IFRS 12 11 a

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

Datum för beviljande av avtal
om aktierelaterade ersättningar

Det datum då avtal om aktierelaterade ersättningar beviljas.
[Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

exempel: IFRS 2 IG23, exempel:
IFRS 2 45 a

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinancia yyyy-mm-dd
lAssetsDueToChangeInBusiness
Model

Datum för omklassificering av
finansiella tillgångar på grund
av ändring i affärsmodell

Datum för omklassificering av finansiella tillgångar på grund
av en ändring i företagets affärsmodell för förvaltning av fi
nansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B a

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie yyyy-mm-dd
sOccurredThatPermittedInsurerTo
ReassessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Datum för förändring i verk
samhet som resulterade i att
försäkringsgivare kunde göra
ny bedömning av huruvida
dennes verksamhet är huvud
sakligen försäkringsrelaterad

Datumet för den förändring i verksamhet som resulterade i att
en försäkringsgivare kunde göra ny bedömning av huruvida
dennes verksamhet är huvudsakligen försäkringsrelaterad.

upplysningar: IFRS 4 39C c ii –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitie
sOccurredThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApp
lyTemporaryExemptionFro
mIFRS9

Datum för förändring i verk
samhet som resulterade i att
försäkringsgivare inte längre
var berättigad att tillämpa till
fälligt undantag från IFRS 9

Datumet för den förändring i verksamhet som resulterade i att
försäkringsgivare inte längre var berättigad att tillämpa det
tillfälliga undantaget från IFRS 9.

upplysningar: IFRS 4 39D b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

yyyy-mm-dd
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Skuldinstrument, andel av för Det belopp som instrument som motsvarar skuld (i stället för exempel: IAS 19 142 c
valtningstillgångarnas verkliga eget kapital) bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i
värde
förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verk
ligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av skuldinstrument

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAre
IncludedInInsurersRegulatoryCa
pital

X instant,
credit

ifrs-full

DebtSecurities

ifrs-full

ifrs-full

Värdet på de instrument som utgör den skuld som företaget
innehar.

allmän praxis: IAS 1 55

Emitterade skuldinstrument
som inräknas i försäkrings
givarens lagstadgade kapital

Belopp för emitterade skuldinstrument som inräknas i försäk
ringsgivarens lagstadgade kapital.

exempel: IFRS 4 20E c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X instant,
credit

Utfärdade skuldinstrument

Värdet på de instrument som har emitterats av företaget som
utgör dess skuld.

allmän praxis: IAS 1 55

DebtSecuritiesMember

member

Skuldebrev [member]

Detta instrument står för värdet på de instrument som innehas
av företaget som utgör dess skuld.

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94

DecreaseDueToHarvestBiologica
lAssets

X duration,
credit

Minskning på grund av skörd,
biologiska tillgångar

Minskningen i biologiska tillgångar på grund av avskiljandet
av produkter från tillgångarna eller avslutandet av en biologisk
tillgångs liv. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 d

Innehav av bankskuldinstru
ment [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseIncreaseThroughTaxOnS X duration,
harebasedPaymentTransactions
debit

Ökning (minskning) till följd
av skatt på transaktioner som
avser aktierelaterade ersätt
ningar, eget kapital

Ökningen (minskningen) av eget kapital till följd av skatt på allmän praxis: IAS 1 106 d
transaktioner som avser aktierelaterade ersättningar där företa
get a) erhåller varor eller tjänster från leverantören av dessa
varor eller tjänster (inklusive en anställd) genom ett avtal om
aktierelaterade ersättningar, eller b) förpliktigas att reglera
transaktionen med leverantören genom ett avtal om aktierela
terade ersättningar när ett annat koncernföretag erhåller varorna
eller tjänsterna. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar
[member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultipleU
credit
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsAssets

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, tillgångar

Minskningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar på
grund av en förändring i flera icke observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultipleU
debit
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsEntitysOwnEquityInstruments

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, företagets
egna egetkapitalinstrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument på grund av förändring i flera icke
observerbara indata för att återspegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultipleU
debit
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsLiabilities

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder på
grund av en förändring i flera icke observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAssets

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, efter
skatt, tillgångar

Minskningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar,
som redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på grund av en
förändring i flera icke observerbara indata för att återspegla
rimligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter
(skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, efter
skatt, företagets egna egetka
pitalinstrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt totalresultat
efter skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLiabilities

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, efter
skatt, skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på grund av en för
ändring i flera icke observerbara indata för att återspegla rim
ligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skat
tekostnader)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAssets

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, före
skatt, tillgångar

Minskningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar,
som redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund av en
förändring i flera icke observerbara indata för att återspegla
rimligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter
(skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, före
skatt, företagets egna egetka
pitalinstrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt totalresultat
före skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i övrigt totalresultat, före
skatt, skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund av en för
ändring i flera icke observerbara indata för att återspegla rim
ligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skat
tekostnader)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxAssets

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, efter skatt,
tillgångar

Minskningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar,
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
som redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en förändring
i flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, efter skatt,
företagets egna egetkapital
instrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resultatet efter
skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxLiabilities

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, efter skatt,
skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, före skatt,
tillgångar

Minskningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar,
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
som redovisas i resultatet före skatt, på grund av en förändring
i flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEquity
Instruments

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, före skatt,
företagets egna egetkapital
instrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resultatet före
skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultipleU
nobservableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxLiabilities

Minskning i värdering till
verkligt värde på grund av
förändring i flera icke obser
verbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden, som redo
visas i resultatet, före skatt,
skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet före skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecove X duration,
redInCurrentPeriodRegulatoryDe credit
ferralAccountDebitBalances

Minskning genom medel som
återvunnits under innevarande
period, debetsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Minskningen i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
till följd av medel som återvunnits under innevarande period.
[Se: debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRever
sedInCurrentPeriodRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalances

X duration,
debit

Minskning genom medel som
återförts under innevarande
period, kreditsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Minskningen i kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering
till följd av medel som återförts under innevarande period. [Se:
Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaidRe
imbursementRightsAtFairValue

X duration,
credit

Minskning genom erlagda för Minskningen i det verkliga värdet för rättigheter till ersättning
måner, rättigheter till ersätt
till följd av erlagda förmåner. [Se: Till verkligt värde [mem
ning, till verkligt värde
ber]; Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141 g

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 179

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, biologiska tillgångar

Minskningen i biologiska tillgångar genom att de klassificeras
som att de innehas för försäljning eller ingår i avyttrings
grupper klassificerade som att de innehas för försäljning. [Se:
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]; Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 c

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, goodwill

Minskningen i goodwill till följd av att den klassificeras som
att den innehas för försäljning. [Se: Goodwill; Avyttrings
grupper klassificerade som att de innehas för försäljning
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 d iv

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, immateriella tillgångar
och goodwill

Minskningen i immateriella tillgångar och goodwill till följd av
att de klassificeras som att de innehas för försäljning eller ingår
i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att de in
nehas för försäljning [member]; Immateriella anläggningstill
gångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, andra immateriella till
gångar än goodwill

Minskningen i andra immateriella tillgångar än goodwill till
följd av att de klassificeras som att de innehas för försäljning
eller ingår i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att
de innehas för försäljning [member]; Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleInvestmentProperty

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, förvaltningsfastigheter

Minskningen i förvaltningsfastigheter genom att de klassifice upplysningar: IAS 40 76 c,
ras som att de innehas för försäljning eller ingår i avyttrings upplysningar: IAS 40 79 d iii
grupper klassificerade som att de innehas för försäljning. [Se:
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]; Materiella anläggningstillgångar; Förvalt
ningsfastigheter; Avyttringsgrupper klassificerade som att de
innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSalePropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Minskning genom klassifice
ring som innehav för försälj
ning, materiella anläggnings
tillgångar

Minskningen i materiella anläggningstillgångar genom att de
klassificeras som att de innehas för försäljning eller ingår i
avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att de in
nehas för försäljning [member]; Materiella anläggningstill
gångar; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för
försäljning [member]]

upplysningar: IAS 16 73 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
debit

Minskning till följd av bortta
gande, exponering för kredit
risk på låneåtaganden och fi
nansiella garantiavtal

Minskningen i exponering för kreditrisk på låneåtaganden och
finansiella garantiavtal till följd av borttagande. [Se: Expone
ring för kreditrisk på låneåtaganden och finansiella garanti
avtal]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I c, exempel: IFRS 7
35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
FinancialAssets

X duration,
credit

Minskning genom borttagande,
finansiella tillgångar

Minskningen i finansiella tillgångar till följd av borttagande.
[Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I c, exempel: IFRS 7
35H
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
debit

Minskning till följd av avytt
ringar, kreditsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Minskningen i kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering
till följd av avyttringar. [Se: Kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountDebitBalan
ces

X duration,
credit

Minskning till följd av avytt
ringar, debetsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Minskningen i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
till följd av avyttringar. [Se: debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentCon
tractAssets

X duration,
credit

Minskning genom nedskriv
ning, avtalstillgångar

Minskningen i avtalstillgångar till följd av nedskrivning. [Se:
Avtalstillgångar; Nedskrivning]

exempel: IFRS 15 118 c

ifrs-full

DecreaseThroughImpairments
RegulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
credit

Minskning genom nedskriv
ning, debetsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Minskningen i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
till följd av nedskrivningar. [Se: Nedskrivning; debetsaldon på
konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Minskning genom förlust av
Minskningen i immateriella tillgångar och goodwill till följd av
bestämmande inflytande över
förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag. [Se:
dotterföretag, immateriella till Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]
gångar och goodwill

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Minskning genom förlust av
bestämmande inflytande över
dotterföretag, andra immateri
ella tillgångar än goodwill

allmän praxis: IAS 38 118 e

Minskningen i andra immateriella tillgångar än goodwill till
följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag.
[Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration,
debit

Minskning genom förlust av
bestämmande inflytande över
dotterföretag, övriga avsätt
ningar

Minskning i övriga avsättningar till följd av förlust av be
stämmande inflytande över ett dotterföretag. [Se: Övriga av
sättningar]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfContro
lOfSubsidiaryPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Minskning genom förlust av
bestämmande inflytande över
dotterföretag, materiella an
läggningstillgångar

Minskning i materiella anläggningstillgångar till följd av för
lust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 73 e

ifrs-full

DecreaseThroughPerformance
ObligationBeingSatisfiedCon
tractLiabilities

X duration,
debit

Minskning genom att ett pre
stationsåtagande uppfylls, av
talsskulder

Minskningen i avtalsskulder till följd av att ett prestationsåta exempel: IFRS 15 118 e
gande uppfylls. [Se: Avtalsskulder; Prestationsåtaganden
[member]]

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConside X duration,
rationBecomingUnconditional
credit
ContractAssets

Minskning genom att rätt till
ersättning blir ovillkorlig, av
talstillgångar

Minskningen i avtalstillgångar till följd av att rätten till er
sättning blir ovillkorlig. [Se: Avtalstillgångar]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLiabi X duration,
litiesIncludedInDisposal
debit
GroupsClassifiedAsHeldForSale
OtherProvisions

Minskning genom överföring
till skulder som ingår i avytt
ringsgrupper klassificerade
som att de innehas för försälj
ning, andra avsättningar

Minskningen av andra avsättningar till följd av överföring av allmän praxis: IAS 37 84
dessa avsättningar till skulder som ingår i avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för försäljning. [Se: Öv
riga avsättningar; Avyttringsgrupper klassificerade som att de
innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

Minskning genom bortskriv
ning, finansiella tillgångar

Minskningen i finansiella tillgångar till följd av bortskrivning.
[Se: Finansiella tillgångar]

X duration,
credit

exempel: IFRS 15 118 d

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I c, exempel: IFRS 7
35H
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DeductibleTemporaryDifferences
ForWhichNoDeferredTaxAssetIs
Recognised

X instant

Avdragsgill temporär skillnad
där inga uppskjutna skattes
kulder är redovisade

Beloppet avseende avdragsgilla temporära skillnader som inte
motsvaras av i rapporten över den finansiella ställningen re
dovisade uppskjutna skattefordringar. [Se: Temporära skill
nader [member]]

upplysningar: IAS 12 81 e

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForW
hichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Sammanlagd antagen investe
ringskostnad för vilken antaget
anskaffningsvärde är det verk
liga värdet

Beloppet för sammanlagda antagna investeringskostnader i
dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag för vilka an
taget anskaffningsvärde är det verkliga värdet i företagets
första finansiella rapporter enligt IFRS. [Se: Intresseföretag
[member]; Joint ventures [member]; Dotterföretag [member];
Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag;
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 31 b

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForW
hichDeemedCostIsPreviousGA
APCarryingAmount

X instant,
debit

Sammanlagt antaget anskaff
ningsvärde för vilket antaget
anskaffningsvärde är det redo
visade värdet enligt tidigare
redovisningsprinciper

Beloppet för sammanlagda antagna investeringskostnader i
dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag för vilka an
taget anskaffningsvärde är det redovisade värdet enligt tidigare
redovisningsprinciper i företagets första finansiella rapporter
enligt IFRS. [Se: Intresseföretag [member]; Redovisat värde
[member]; Joint ventures [member]; Tidigare redovisnings
principer [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i dot
terföretag, joint ventures och intresseföretag; IFRS-standarder
[member]]

upplysningar: IFRS 1 31 a

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDate
Member

member

Frist för inlämning av finansi Detta element står för standardvärdet för axeln ”Datum för
ella rapporter [member]
skapande”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 8 28 f i,
upplysningar: IAS 8 29 c i,
upplysningar: IAS 8 49 b i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DeferredAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

X instant,
debit

Förutbetalda anskaffningskost
nader som härrör från försäk
ringsavtal

De kostnader som en försäkringsgivare ådrar sig för att sälja,
underteckna och inleda ett nytt försäkringsavtal vars redovis
ning som en utgift har skjutits upp. [Se: Typer av försäkring
savtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG39 a – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 IG23
a – sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Överförda intäkter

Beloppet för skulder som utgör mottagna intäkter som ännu
inte har tjänats in. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsC
urrent

X instant,
credit

Förutbetalda intäkter klassifi
cerade som kortfristiga

Beloppet för förutbetalda intäkter som är klassificerade som
kortfristiga. [Se: Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Förutbetalda intäkter klassifi
cerade som långfristiga

Beloppet för förutbetalda intäkter som är klassificerade som
långfristiga. [Se: Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Förutbetalda intäkter som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för förutbe
talda intäkter som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: För
utbetalda intäkter; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWith X instant,
RegulatoryDeferralAccountBalan debit
ces

Uppskjuten skattefordran för
knippad med saldona på kon
ton för uppskjuten reglering

Beloppet för en uppskjuten skattefordran förknippad med sal upplysningar: IFRS 14 24,
dona på konton för uppskjuten reglering. [Se: Uppskjutna
upplysningar: IFRS 14 B11 b
skattefordringar; saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DeferredTaxAssets

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilities
Abstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upp
Uppskjutna skattefordringar
som redovisas per förvärvstid skjutna skattefordringar som förvärvats i ett rörelseförvärv.
punkten
[Se: Uppskjutna skattefordringar; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisatio
nIsDependentOnFutureTaxable
ProfitsInExcessOfProfitsFromRe
versalOfTaxableTemporaryDiffe
rencesAndEntityHasSufferedLos
sInJurisdictionToWhichDeferred
TaxAssetRelates

X instant,
debit

Uppskjuten skattefordran när
utnyttjandet är beroende av
framtida skattepliktiga över
skott utöver de överskott som
beror på återföring av befint
liga skattepliktiga temporära
skillnader och företaget har
redovisat förlust i samma ju
risdiktion där uppskjuten skat
tefordran uppkommit

upplysningar: IAS 12 82

Uppskjutna skattefordringar

Inkomstskattebelopp som kan återvinnas under påföljande pe upplysningar: IAS 1 54 o,
rioder vad gäller a) avdragsgilla temporära skillnader, b) out upplysningar: IAS 1 56,
nyttjade skattemässiga underskottsavdrag samt c) andra out
upplysningar: IAS 12 81 g i
nyttjade skatteavdrag. [Se: Temporära skillnader [member];
Skattekrediter [member]; Underskottsavdrag [member]]

Uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder [abstract]
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Beloppet för den uppskjutna skattefordran när a) utnyttjande av
den uppskjutna skattefordringen är beroende av framtida
skattepliktiga överskott utöver de överskott som är en följd av
återföring av befintliga skattepliktiga temporära skillnader, och
b) företaget har redovisat förluster under innevarande eller
föregående redovisningsperiod i samma jurisdiktion där upp
skjuten skattefordran uppkommit. [Se: Temporära skillnader
[member]]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTax
Asset

X duration,
debit

Beloppet för uppskjuten skat
tekostnad, som hänför sig till
reduktion av en uppskjuten
skattefordran eller uppskjuten
skatteintäkt

Beloppet för uppskjuten skattekostnad, som hänför sig till
reduktion av en uppskjuten skattefordran, eller uppskjuten
skatteintäkt. [Se: Uppskjutna skattefordringar]

exempel: IAS 12 80 g

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Uppskjuten skattekostnad
(skatteintäkt)

Beloppet för en skattekostnad (skatteintäkt) som hänför sig till upplysningar: IAS 12 81 g ii
förändringar i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte
fordringar. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Uppskjutna skat
teskulder]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
Abstract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration

Uppskjuten skattekostnad
(skatteintäkt) som redovisas i
resultatet

Beloppet för en skattekostnad eller en skatteintäkt som hänför upplysningar: IAS 12 81 g ii
sig till förändringar i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar, redovisat i resultatet. [Se: Uppskjutna skatte
fordringar; Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]; Upp
skjutna skatteskulder]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRela
tingToOriginationAndReversalOf
TemporaryDifferences

X duration,
debit

Uppskjuten skattekostnad
(skatteintäkt) som hänför sig
till uppkomst och återföring av
temporära skillnader

Beloppet för uppskjuten skattekostnad eller skatteintäkt som
hänför sig till uppkomst eller återföring av temporära skill
nader. [Se: Temporära skillnader [member]; Uppskjuten skat
tekostnad (skatteintäkt)]

Uppskjuten skattekostnad
(skatteintäkt) [abstract]

exempel: IAS 12 80 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DeferredTaxExpenseIncomeRela
tingToTaxRateChangesOrImposi
tionOfNewTaxes

X duration,
debit

Uppskjuten skattekostnad eller
skatteintäkt som hänför sig till
förändringar av skattesatser
eller införandet av nya skatter

Uppskjuten skattekostnad eller skatteintäkt som hänför sig till
förändringar av skattesatser eller införandet av nya skatter. [Se:
Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]

exempel: IAS 12 80 d

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Uppskjutna skatteskulder

De inkomstskattebelopp som betalas under påföljande perioder
avseende skattepliktiga temporära skillnader. [Se: Temporära
skillnader [member]]

upplysningar: IAS 1 54 o

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
X instant,
tiesArisingFromContractsWithinS credit
copeOfIFRS4AndNonderivative
InvestmentContracts

Uppskjutna skatteskulder för
skulder som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 4 och inve
steringsavtal som inte är deri
vat

Beloppet för uppskjutna skatteskulder för skulder som härrör exempel: IFRS 4 20E c – sista
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 4 och giltighetsdag 2021-01-01
investeringsavtal som inte är derivat. [Se: Uppskjutna skattes
kulder]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

Uppskjutna skatteskulder som
redovisas per förvärvstidpunk
ten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upp
skjutna skatteskulder som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se:
Uppskjutna skatteskulder; Rörelseförvärv [member]]

X instant,
credit

allmän praxis: IFRS 3 B64 i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Uppskjuten skatteskuld (skat
tefordran)

Beloppet för uppskjutna skatteskulder eller skattefordringar.
[Se: Uppskjutna skatteskulder; Uppskjutna skattefordringar]

upplysningar: IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociated
WithRegulatoryDeferralAccount
Balances

X instant,
credit

Uppskjuten skatteskuld för
knippad med saldona på kon
ton för uppskjuten reglering

Beloppet för en uppskjuten skatteskuld förknippad med sal
dona på konton för uppskjuten reglering. [Se: Uppskjutna
skatteskulder; saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

upplysningar: IFRS 14 24,
upplysningar: IFRS 14 B11 b

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsChar X duration
gedOrCreditedDirectlyToEquity

Uppskjuten skatt hänförlig till
särskilda poster som redovisas
direkt mot eget kapital

Beloppet för uppskjuten skatt hänförlig till särskilda poster
som redovisas direkt mot eget kapital. [Se: Uppskjuten skat
tekostnad (skatteintäkt)]

upplysningar: IAS 12 81 a

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X instant,
credit

Nuvärde av förmånsbestämda
förpliktelser

Nuvärdet av de förväntade framtida betalningar, utan avdrag
för värdet av eventuella förvaltningstillgångar, som krävs för
att reglera en förpliktelse som härrör från anställdas tjänst
göring under innevarande period och tidigare perioder. [Se:
Förvaltningstillgångar, till verkligt värde]

allmän praxis: IAS 19 57 a

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Förmånsbestämda planer [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 138
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DefinedBenefitPlansMember

member

Förmånsbestämda planer
[member]

Detta element står för andra planer för ersättningar efter av
slutad anställning än avgiftsbestämda planer. Avgiftsbestämda
planer är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt
vilka företaget betalar fastställda avgifter till ett separat företag
(en fond) och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse
att betala ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som
hänför sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period
och tidigare perioder. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Avgiftsbestämda planer”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 19 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThan
MultiemployerPlansStatePlans
AndPlansThatShareRisksBetwee
nEntitiesUnderCommonControl
Member

member

Andra förmånsbestämda planer
än planer som omfattar flera
arbetsgivare, statliga planer
och planer som delar riskerna
mellan företag under samma
bestämmande inflytande
[member]

Detta element står för andra förmånsbestämda planer än planer
som omfattar flera arbetsgivare, statliga planer och planer som
delar riskerna mellan företag under samma bestämmande in
flytande. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShare
RisksBetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

member

Förmånsbestämda planer som
delar riskerna mellan företag
under samma bestämmande
inflytande [member]

Detta element står för förmånsbestämda planer som delar risker
mellan företag under samma bestämmande inflytande, såsom
ett moderföretag och dess dotterföretag. [Se: Förmånsbestämda
planer [member]; Dotterföretag [member]; Moderföretag
[member]]

upplysningar: IAS 19 149
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DepartureFromRequirementO
fIFRSAxis

axis

Avsteg från IFRS-krav [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 20 d

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Inbetalningar från banker

De inbetalningar från banker som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Inbetalningar från kunder

De inbetalningar från kunder som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

De avskrivningar och nedskrivningar (återföring av nedskriv
ningar) som redovisas i resultatet. [Se: Avskrivningar; Ned
skrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resul
tatet]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
LossAbstract

Inbetalningar från kunder [ab
stract]

X duration,
debit

Avskrivningar och nedskriv
ningar (återföring av ned
skrivningar) som redovisas i
resultatet

Avskrivningar och nedskriv
ningar (återföring av ned
skrivningar) som redovisas i
resultatet [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Avskrivningar

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för nedskrivningar och avskrivningar. Nedskrivning
och avskrivning är en systematisk fördelning av en tillgångs
avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

exempel: IAS 1 102, upplysningar:
IAS 1 99, upplysningar: IAS 1 104,
upplysningar: IFRS 12 B13 d,
upplysningar: IFRS 8 23 e,
upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

DepreciationAndAmortisation
Expense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisation
ExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Avskrivningar, biologiska till
gångar

Beloppet för redovisade avskrivningar av biologiska tillgångar.
[Se: Avskrivningar; Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 55 c

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Avskrivningar

Beloppet för avskrivningar. Avskrivning är en systematisk
fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess
nyttjandeperiod.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Avskrivningar, förvaltnings
fastigheter

Beloppet för redovisade avskrivningar av förvaltningsfastighe upplysningar: IAS 40 79 d iv,
ter. [Se: Avskrivningar; Förvaltningsfastigheter]
upplysningar: IAS 40 76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAs
setsAtCost

text

Avskrivningsmetod, biologiska
tillgångar, värderade till an
skaffningsvärde

Avskrivningsmetod för biologiska tillgångar som värderas till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. [Se: Bio
logiska tillgångar]

Avskrivningar [abstract]
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upplysningar: IAS 41 54 d

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DepreciationMethodInvestment
PropertyCostModel

text

Avskrivningsmetod, förvalt
ningsfastigheter, anskaffnings
värdemetoden

Den avskrivningsmetod som används för förvaltningsfastighe upplysningar: IAS 40 79 a
ter som värderas med hjälp av anskaffningsvärdemetoden. [Se:
Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPlan
tAndEquipment

text

Avskrivningsmetod, materiella
anläggningstillgångar

Den avskrivningsmetod som används för materiella anlägg
ningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Avskrivning, materiella an
läggningstillgångar

Beloppet för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar.
[Se: Avskrivningar; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e vii,
upplysningar: IAS 16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAsset
sAtCost

X.XX
duration

Avskrivningssats, biologiska
tillgångar, värderade till an
skaffningsvärde

Den avskrivningssats som används för biologiska tillgångar.
[Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 54 e

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPro
pertyCostModel

X.XX
duration

Avskrivningssats, förvaltnings Den avskrivningssats som används för förvaltningsfastigheter.
fastigheter, anskaffningsvär
[Se: Förvaltningsfastigheter]
demetoden

upplysningar: IAS 40 79 b

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlantAn X.XX
dEquipment
duration

Avskrivningssats, materiella
anläggningstillgångar

Den avskrivningssats som används för materiella anlägg
ningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 c

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

Avskrivning, nyttjanderätt

Nedskrivningsbelopp avseende nyttjanderätt. [Se: Avskriv
ningar; Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 53 a

X duration
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som är
derivat

Beloppet för finansiella tillgångar som är klassificerade som
derivatinstrument. [Se: Finansiella tillgångar; Derivat [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som är
derivat som innehas för säk
ring

Beloppet för finansiella tillgångar som är derivat som innehas
för säkring. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som är
derivat som innehas för handel

Beloppet för finansiella tillgångar som är derivat som innehas allmän praxis: IAS 1 55
för handel. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Finansi
ella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, klas
sificerade som att de innehas för handel]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Finansiella skulder som är de Beloppet för finansiella skulder som är klassificerade som
rivat
derivatinstrument. [Se: Finansiella tillgångar; Derivat [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForHedging

X instant,
credit

Finansiella derivat som inne
has för säkring

Beloppet för finansiella derivat som innehas för säkring. [Se:
Finansiella skulder som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForTrading

X instant,
credit

Övriga finansiella derivat som
innehas för handel

Beloppet för övriga finansiella derivat som innehas för handel.
[Se: Finansiella skulder som är derivat; Finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultatet som kan definieras
som att de innehas för handel]

allmän praxis: IAS 1 55
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DerivativeFinancialLiabilitiesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Finansiella skulder som är de Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande
rivat, odiskonterade kassaflö till finansiella skulder som är derivat. [Se: Finansiella skulder
den
som är derivat]

upplysningar: IFRS 7 39 b

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromAssetsBac
kingContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

X instant,
credit

Derivatskulder som används
för att minska risker som här
rör från tillgångar som är
knutna till avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 4 och investeringsavtal
som inte är derivat

Beloppet för derivatskulder som används för att minska risker
som härrör från tillgångar som är knutna till avtal som faller
inom tillämpningsområdet för IFRS 4 och investeringsavtal
som inte är derivat. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 4 20E c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromContracts
WithinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Derivatskulder som används
för att minska risker som här
rör från avtal inom tillämp
ningsområdet för IFRS 4 och
investeringsavtal som inte är
derivat

Beloppet för derivatskulder som används för att minska risker
som härrör från avtal inom tillämpningsområdet för IFRS 4
och investeringsavtal som inte är derivat. [Se: Derivat [mem
ber]]

exempel: IFRS 4 20E c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DerivativesAmountContributedTo X instant,
FairValueOfPlanAssets
debit

Derivat, andel av förvaltnings Det belopp som derivat bidrar med till det verkliga värdet för
tillgångarnas verkliga värde
tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstill
gångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member];
Derivat [member]]

exempel: IAS 19 142 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DerivativesMember

member

Derivat [member]

Detta element står för finansiella instrument eller andra avtal
som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9 med samtliga
tre nedanstående egenskaper: a) Deras värde ändras som re
aktion på en förändring i en viss angiven variabel, t.ex. rän
tesats, pris på finansiellt instrument, råvarupris, valutakurs,
pris- eller ränteindex, kreditbedömning eller kreditindex, för
utsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna
variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även
kallad ”underliggande variabel”). b) De kräver inte någon
initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är
mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som
förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer. c)
Regleringen sker vid en framtida tidpunkt. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94, exempel: IFRS 7
IG40B, exempel: IFRS 7 6

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmoun
tOfIntangibleAssetsMaterialToEn
tity

text

Beskrivning av immateriella
tillgångar som är väsentliga för
företaget

En beskrivning av immateriella tillgångar som är väsentliga för
företagets finansiella rapporter. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 b

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmoun
tOfIntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

text

Beskrivning av immateriella
tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod, som stöder
bedömningen av obestämbar
nyttjandeperiod

En beskrivning av immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod, som stöder bedömningen av obestämbar
nyttjandeperiod. [Se: Immateriella tillgångar andra än good
will]

upplysningar: IAS 38 122 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAccountingForTran text
sactionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

Beskrivning av redovisning av
transaktioner som är redo
visade skilt från förvärvet av
tillgångar och övertagandet av
skulder i rörelseförvärvet

En beskrivning av hur inlösaren har redovisat transaktioner
som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och över
tagandet av skulder i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l ii

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

text

Beskrivning av redovisnings
beslut att utnyttja undantaget i
IFRS 13.48, tillgångar

En beskrivning av att företaget har fattat ett redovisningsbeslut
om att utnyttja undantaget i punkt 48 enligt IAS 13 för till
gångar.

upplysningar: IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

Beskrivning av redovisnings
beslut att utnyttja undantaget i
IFRS 13.48, skulder

En beskrivning av att företaget har fattat ett redovisningsbeslut
om att utnyttja undantaget i punkt 48 enligt IAS 13 för
skulder.

upplysningar: IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForAvailableforsaleFinancialAs
setsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella till
gångar som kan säljas [text
block]

Beskrivningen av företagets redovisningsprincip för finansiella
tillgångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas]

allmän praxis: IAS 1 117 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för biologiska till
gångar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för biologiska
tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för lånekostnader [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ränte
kostnader och andra kostnader som uppkommer när företaget
lånar kapital.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för upplåning [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för upp
låning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för rörelseförvärv och
goodwill [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för rörelse
förvärv och goodwill. [Se: Rörelseförvärv [member]; Good
will]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsExpla
natory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för rörelseförvärv [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för rörelse
förvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kassaflöden [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för kassaflö allmän praxis: IAS 1 117 b
den.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för säkerheter [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för säkerhe
ter.

allmän praxis: IAS 1 117 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressExpla
natory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för pågående bygg
nadsarbeten [text block]

Beskrivning av företagets redovisningsprincip för pågående
byggnadsarbeten. [Se: Pågående byggnadsarbeten]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för eventualförpliktel
ser och eventualtillgångar [text
block]

Beskrivning av företagets redovisningsprincip för eventualför allmän praxis: IAS 1 117 b
pliktelser och eventualtillgångar. [Se: Eventualförpliktelser
[member]; Beskrivning av karaktären av eventualtillgångar]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kundvärvnings
kostnader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för kund
värvningskostnader.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgrammes
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kundlojalitetspro
gram [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
kundlojalitetsprogram.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisions
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avsättningar för
nedläggning och återställande
[text block]

Beskrivningen av företagets redovisningsprincip för avsätt
ningar för nedläggning och återställande. [Se: Avsättningar för
nedläggnings- och återställandekostnader]

allmän praxis: IAS 1 117 b

allmän praxis: IAS 1 117 b
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContractsEx
planatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för förutbetalda an
skaffningskostnader som här
rör från försäkringsavtal [text
block]

Beskrivning av företagets redovisningsprincip för förutbetalda
anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal. [Se:
Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäk
ringsavtal]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för uppskjuten in
komstskatt [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för uppskju allmän praxis: IAS 1 117 b
ten inkomstskatt. [Se: Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avskrivningskost
nader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avskriv
ningskostnader. [Se: Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancial
InstrumentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för borttagande av fi
nansiella instrument [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för bortta
gande av finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella instru
ment som är derivat samt
säkringsinstrument [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för bortta
gande av finansiella instrument som är derivat och av säk
ringsinstrument. [Se: finansiella instrument, klass [member];
Derivat [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella instru
ment som är derivat [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
instrument som är derivat. [Se: finansiella instrument, klass
[member]; Derivat [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsExpla
natory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avvecklade verk
samheter [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avveck
lade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscountsAndRebatesExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avdrag och rabatter
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avdrag
och rabatter.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för utdelningar [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för utdel
ningar. Utdelningar är ersättningar till aktieägare i proportion
till innehavet av respektive aktieslag.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för resultat per aktie
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för resultat
per aktie.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för utsläppsrättigheter
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för utsläpps allmän praxis: IAS 1 117 b
rätter.
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmployeeBenefitsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ersätt
princip för ersättningar till an ningar till anställda. Ersättningar till anställda är alla former av
vederlag ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av
ställda [text block]
anställda eller för avslutande av anställning.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för miljörelaterade
kostnader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för miljöre
laterade kostnader.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExceptionalItemsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för extraordinära poster
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för extraor
dinära poster.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kostnader [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för kostnader.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExplorationAndEvaluation
Expenditures

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för prospekterings- och
utvärderingsutgifter [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
prospekterings- och utvärderingstillgångar. [Se: Prospekteringsoch utvärderingstillgångar [member]]

upplysningar: IFRS 6 24 a
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementExpla
natory

text block

Beskrivning av redovisnings En beskrivning av företagets redovisningsprincip för värdering
princip för värdering till verk till verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]]
ligt värde [text block]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionIncome
AndExpenseExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för intäkter och kost
nader avseende avgifter och
provisioner [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för intäkter
och kostnader avseende avgifter och provisioner. [Se: Intäkter
avseende arvoden och provision (kostnader)]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansieringskost
nader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansie allmän praxis: IAS 1 117 b
ringskostnader. [Se: Finansieringskostnader]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella intäkter
och kostnader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
intäkter och kostnader. [Se: Finansiella intäkter (kostnader)]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella till
gångar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella garantier
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
garantier. [Se: Garantier [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella instru
ment värderade till verkligt
värde via resultatet [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
instrument värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Till
verkligt värde [member]; Finansiella instrument, klass [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella instru
ment [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialLiabilitiesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för finansiella skulder
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för finansiella
skulder. [Se: Finansiella skulder]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslation
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för omräkning av ut
ländsk valuta [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för omräk
ning av utländsk valuta.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för franchiseavgifter
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
franchiseavgifter.

allmän praxis: IAS 1 117 b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 204

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för funktionell valuta
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för valutan i
den primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin
verksamhet.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för goodwill [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för goodwill.
[Se: Goodwill]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för statliga bidrag [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för statliga
bidrag, inklusive hur bidragen redovisas i de finansiella rap
porterna. [Se: Den offentliga sektorn [member]; Statliga bi
drag]

upplysningar: IAS 20 39 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för säkringsinstrument
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för säk
ringsinstrument.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHeldtomaturityInvestments
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för investeringar som
hålls till dess de förfaller [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för investe
ringar som hålls till dess de förfaller. [Se: Investeringar som
hålls till dess de förfaller]

allmän praxis: IAS 1 117 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för nedskrivningar av
tillgångar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ned
skrivningar av tillgångar.

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAssets
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för nedskrivningar av
finansiella tillgångar [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ned
skrivningar av finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfNonfinancialAs
setsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för nedskrivningar av
icke-finansiella tillgångar [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ned
skrivningar av icke-finansiella tillgångar. [Se: Finansiella till
gångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för inkomstskatt [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
inkomstskatt.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för försäkringsavtal
och hänförliga tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för försäk
ringsavtal och hänförliga tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b,
upplysningar: IFRS 4 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsAndGoodwill
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för immateriella till
gångar och goodwill [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för immate
riella tillgångar och goodwill. [Se: Immateriella anläggnings
tillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThan
GoodwillExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för andra immateriella
tillgångar än goodwill [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för andra
immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInterestIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för ränteintäkter och
räntekostnader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för räntein
täkter och räntekostnader.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för investeringar i in
tresseföretag [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för investe
ringar i intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAndJo
intVenturesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för investeringar i in
tresseföretag och joint ventures
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för investe
ringar i intresseföretag och joint ventures. [Se: Intresseföretag
[member]; Joint ventures [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för förvaltningsfastig
heter [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för förvalt
ningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för investeringar i joint
ventures [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för investe
ringar i joint ventures. [Se: Joint ventures [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingEquity
MethodExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för andra investeringar
än investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden [t
ext block]

En beskrivning av redovisningsprincip för andra investeringar
än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
[Se: Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden;
Andra investeringar än investeringar som redovisas enligt ka
pitalandelsmetoden]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för emitterat aktieka
pital [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för emitterat
aktiekapital. [Se: Emitterat kapital]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för leasing [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för leasing allmän praxis: IAS 1 117 b
avtal. Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare
enligt avtalade villkor under en avtalad period ger en leaseta
gare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForLoansAndReceivablesExplana
tory

Beskrivning av redovisnings
princip för lån och fordringar
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för lån och
fordringar. [Se: Lån och fordringar]

allmän praxis: IAS 1 117 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för värdering av varu
lager [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för värdering
av varulager. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 2 36 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för tillgångar avseende
gruvdrift [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för tillgångar
avseende gruvdrift. [Se: Tillgångar avseende gruvdrift]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningRightsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för gruvlicenser [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för gruv
licenser. [Se: Rättigheter avseende gruvdrift [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperationsExpla
natory

Beskrivning av redovisnings
princip för anläggningstill
gångar eller avyttringsgrupper
som är klassificerade som att
de innehas för försäljning samt
avvecklade verksamheter [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för anlägg
ningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade
som att de innehas för försäljning samt avvecklade verksam
heter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Långfristiga
tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de
innehas för försäljning]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Explanatory

Beskrivning av redovisnings
princip för anläggningstill
gångar eller avyttringsgrupper
som är klassificerade som att
de innehas för försäljning [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för anlägg
ningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade
som att de innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar
och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för
försäljning]

allmän praxis: IAS 1 117 b

text block
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kvittning av finan
siella instrument [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för kvittning
av finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för olje- och gastill
gångar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för olje- och
gastillgångar. [Se: Olje- och gastillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för programtillgångar
[text block]

Beskrivningen av företagets redovisningsprincip för program
tillgångar. [Se: Programtillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipment
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för materiella anlägg
ningstillgångar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för materiella
anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avsättningar [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avsätt
ningar. [Se: Avsättningar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReclassificationOfFinancial
InstrumentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för omklassificering av
finansiella instrument [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för omklas
sificering av finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBetwe
enFairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för redovisning i re
sultatet av skillnad mellan
verkligt värde vid första redo
visningen och transaktionspri
set [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för att i
rapporten över totalresultatet redovisa skillnaden mellan det
verkliga värdet vid första redovisningstillfället och trans
aktionspriset i syfte att återspegla en förändring av faktorer
(inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta vid pris
sättning av tillgången eller skulden. [Se: Finansiella instru
ment, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 28 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för redovisning av in
täkter [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för redovis
ning av intäkter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccounts
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för konton för upp
skjuten reglering[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för konton
för uppskjuten reglering. [Se: saldona på konton för uppskjuten
reglering [member]]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för återförsäkring [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för återför
säkringar.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
text block
ForRepairsAndMaintenanceExpla
natory

Beskrivning av redovisnings
princip för reparationer och
underhåll [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för repara
allmän praxis: IAS 1 117 b
tioner och underhåll. [Se: Utgifter för reparationer och under
håll]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för återköp
savtal och omvända återköpsavtal.

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepurchaseAndReverseRepur
chaseAgreementsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för återköpsavtal och
omvända återköpsavtal [text
block]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopment
ExpenseExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
princip för forsknings- och ut forsknings- och utvecklingskostnader. [Se: Kostnader för
forskning och utveckling]
vecklingskostnader [text
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRestrictedCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för bundna likvida
medel [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för bundna
likvida medel. [Se: Bundna likvida medel]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSegmentReportingExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för segmentrappor
tering [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för
segmentrapportering.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avtal om
princip för avtal om ekono
ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjäns miska eller samhälleliga tjänster [member]]
ter [text block]

allmän praxis: IAS 1 117 b
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allmän praxis: IAS 1 117 b

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för transaktioner som
avser aktierelaterade ersätt
ningar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för trans
allmän praxis: IAS 1 117 b
aktioner där företaget a) erhåller varor eller tjänster från leve
rantören av dessa varor eller tjänster (inklusive en anställd)
genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar, eller b) för
pliktigas att reglera transaktionen med leverantören genom ett
avtal om aktierelaterade ersättningar när ett annat koncernfö
retag erhåller varorna eller tjänsterna. [Se: Avtal om aktiere
laterade ersättningar [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för avrymningskost
nader [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för avfalls
bortskaffning vid brytning.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för dotterföretag [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för dotterfö allmän praxis: IAS 1 117 b
retag. [Se: Dotterföretag [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTaxesOtherThanIncomeTax
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för andra skatter än
inkomstskatt [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för andra
skatter än inkomstskatt. [Se: Andra skattekostnader än in
komstskattekostnader]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för ersättningar vid
uppsägning [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för ersätt
ningar vid uppsägning. [Se: Kostnader för ersättningar vid
uppsägning]

allmän praxis: IAS 1 117 b

allmän praxis: IAS 1 117 b
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesExpla
natory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för leverantörsskulder
och andra skulder [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för leveran
törsskulder och andra skulder. [Se: Leverantörsskulder och
andra skulder]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherReceivables
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för kundfordringar och
andra fordringar [text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för kund
fordringar och andra fordringar. [Se: Kundfordringar och andra
fordringar]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradingIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för intäkter och kost
nader från handel med finan
siella instrument[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för intäkter
och kostnader från handel med finansiella instrument. [Se:
Intäkter (kostnader) från handel med finansiella instrument]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithNoncontrol
lingInterestsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings En beskrivning av företagets redovisningsprincip för trans
princip för transaktioner med
aktioner med innehav utan bestämmande inflytande. [Se: In
innehav utan bestämmande in nehav utan bestämmande inflytande]
flytande [text block]

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för transaktioner med
närstående parter [text block]

allmän praxis: IAS 1 117 b

Beskrivning av företagets redovisningsprincip för transaktioner
med närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]
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Elementtyp och
attribut
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Hänvisningar

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för egna aktier [text
block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för egna ak allmän praxis: IAS 1 117 b
tier. [Se: Egna aktier]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för teckningsoptioner
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för teck
ningsoptioner. Teckningsoptioner är finansiella instrument som
ger innehavaren rätt att köpa stamaktier.

allmän praxis: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOfCas
hAndCashEquivalents

text block

Beskrivning av redovisnings
princip för bestämning av lik
vida medels sammansättning
[text block]

En beskrivning av företagets redovisningsprincip för att be
stämma likvida medels sammansättning. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 46

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Beskrivning av förvärvaren

Beskrivning av den verksamhet/rörelse eller de verksamheter/
rörelser som förvärvaren erhåller bestämmande inflytande över
i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 a

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfAs
setsByAssumingDirectlyRelated
LiabilitiesOrByMeansOfLease

text

Beskrivning av förvärv av
tillgångar genom att en till
tillgången direkt hänförlig
skuld övertas, eller genom att
ett leasingavtal ingås

Beskrivning av förvärv av tillgångar som består av sakvärden
genom att antingen en till tillgången direkt hänförlig skuld
övertas, eller genom att ett leasingavtal ingås.

exempel: IAS 7 44 a
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfAcquisitionOfEnti
tyByMeansOfEquityIssue

text

Beskrivning av förvärv av ett
företag genom apportemission

En beskrivning av ett företags förvärv av sakvärden genom
apportemission.

exempel: IAS 7 44 b

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiemp
loyerOrStatePlanOnEntitys
WithdrawalFromPlan

text

Beskrivning av varje godkänd
tilldelning av ett underskott
eller överskott när det gäller en
plan som omfattar flera ar
betsgivare eller en statlig plan
för företagets utträde från pla
nen

En beskrivning av varje godkänd tilldelning av ett underskott upplysningar: IAS 19 148 c ii
eller överskott när det gäller företagets utträde från en plan
som omfattar flera arbetsgivare eller en statlig förmånsbestämd
plan. [Se: Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbets
givare [member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocatio
nOfDeficitOrSurplusOfMultiemp
loyerOrStatePlanOnWindupOf
Plan

text

Beskrivning av varje godkänd
tilldelning av ett underskott
eller överskott när det gäller en
plan som omfattar flera ar
betsgivare eller en statlig plan
för företagets avveckling av
planen

En beskrivning av varje godkänd tilldelning av ett underskott
eller överskott när det gäller avveckling av en plan som om
fattar flera arbetsgivare eller en statlig förmånsbestämd plan.
[Se: Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare
[member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 c i

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAssets
LiabilitiesEquityInterestsOrItem
sOfConsiderationForWhichInitia
lAccountingIsIncomplete

text

Beskrivning av tillgångar,
skulder, egetkapitalandelar el
ler saker under övervägande
för vilka den första redovis
ningen är ofullständig

En beskrivning av de tillgångar, skulder, egetkapitalandelar
eller saker under övervägande för vilka den första redovis
ningen för ett rörelseförvärv är ofullständig. [Se: Rörelseför
värv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 a ii
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

X instant,
DescriptionOfAmountsOfEntity
sOwnFinancialInstrumentsInclude debit
dInFairValueOfPlanAssets

Företagets egna finansiella in
strument som ingår i förvalt
ningstillgångarnas verkliga
värde

Det verkliga värdet på företagets egna överlåtbara finansiella
instrument som är inkluderat i det verkliga värdet för tillgångar
i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till
verkligt värde; finansiella instrument, klass [member]; För
månsbestämda planer [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOthe
rAssetsUsedByEntityIncludedIn
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Andra tillgångar som används
av företaget och inkluderas i
förvaltningstillgångarnas verk
liga värde

Det verkliga värdet på andra tillgångar som används av före upplysningar: IAS 19 143
taget som är inkluderade i det verkliga värdet för tillgångar i
förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verk
ligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProper
tyOccupiedByEntityIncludedInFa
irValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Fastigheter som nyttjas av fö
retaget som är inkluderade i
förvaltningstillgångarnas verk
liga värde

Det verkliga värdet på fastigheter som nyttjas av företaget som
är inkluderade i det verkliga värdet för tillgångar i förmåns
bestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde;
Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 143

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
text
ResponsibilitiesForGovernanceOf
Plan

Beskrivning av eventuellt an
nat ansvar som företaget har
för förvaltning av planen

En beskrivning av det ansvar som företaget har för förvalt
ningen av den förmånsbestämda planen som företaget inte
beskriver separat, exempelvis förvaltares eller styrelseledamö
ters ansvar för planen. [Se: Förmånsbestämda planer [mem
ber]]

upplysningar: IAS 19 139 a iii

upplysningar: IAS 19 143
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DescriptionOfAnyRetirementBe
nefitPlanTerminationTerms

text

Beskrivning av eventuella av
vecklingsvillkor för planen

En beskrivning av avvecklingsvillkoren fören pensionsplan.

upplysningar: IAS 26 36 f

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineDiscountRates

text

Beskrivning av metod som
används för att fastställa dis
konteringssatser

Beskrivningen av den metod som används för att fastställa
diskonteringssatser vid tillämpning av IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 117 c iii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineInvestmentComponents

text

Beskrivning av den metod som Beskrivningen av den metod som används för att fastställa
används för att fastställa inve investeringskomponenter vid tillämpning av IFRS 17. Inve
steringskomponenter
steringskomponenter är de belopp som ett företag enligt ett
försäkringsavtal ska återbetala till en försäkringstagare även
om en försäkrad händelse inte inträffar.

upplysningar: IFRS 17 117 c iv –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsedTo
DetermineRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

text

Beskrivning av metod som
används för att fastställa risk
justering för icke-finansiell
risk

upplysningar: IFRS 17 117 c ii –
ikraftträdande 2021-01-01

Beskrivningen av den metod som används för att fastställa
riskjusteringen för icke-finansiell risk, inbegripet om föränd
ringarna i riskjusteringen för icke-finansiell risk delas upp i en
försäkringstjänstkomponent och en försäkringsfinansiell kom
ponent eller redovisas i sin helhet i resultatet från försäk
ringstjänster. [Se: Riskjustering för icke-finansiell risk [mem
ber]]
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Dokumentationsbeteckning
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Beskrivningen av den metod som används för att skilja mellan
förändringar i uppskattningar av framtida kassaflöden som
följer av egen beslutanderätt och andra förändringar i upp
skattningar av framtida kassaflöden för avtal utan direkt re
sultatandel. Försäkringsavtal utan direkt resultatandel är sådana
försäkringsavtal som inte är försäkringsavtal med direkt re
sultatandel. [Se: Beskrivning av sammansättningen av under
liggande poster för avtal med direkt resultatandel]

upplysningar: IFRS 17 117 c i –
ikraftträdande 2021-01-01

DescriptionOfApproachUsedTo
DistinguishChangesInEstimate
sOfFutureCashFlowsArisingFro
mExerciseOfDiscretionFromOt
herChangesContractsWithout
DirectParticipationFeatures

text

Beskrivning av den metod som
används för att skilja mellan
förändringar i uppskattningar
av framtida kassaflöden som
följer av egen beslutanderätt
och andra förändringar, avtal
utan direkt resultatandel

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

text

Beskrivning av överenskom
En beskrivning av överenskommelsen om avtal som gäller
melse om avtal som gäller
villkorad köpeskilling och tillgångar avseende rätt till gott
villkorad köpeskilling och till görelse.
gångar avseende rätt till gott
görelse

upplysningar: IFRS 3 B64 g ii

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMat
chingStrategiesUsedByPlanOrEn
tityToManageRisk

text

Beskrivning av matchnings
strategier mellan tillgångar och
skulder som tillämpas av den
förmånsbestämda planen eller
företaget för att hantera risker

En beskrivning av matchningsstrategier mellan tillgångar och
skulder som tillämpas av den förmånsbestämda planen eller
företaget, inklusive användning av livräntor och andra meto
der, t.ex. livslängdsrelaterade swappar, för att hantera riskerna.
[Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 146

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenRes
tatedForChangesInGeneralPurcha
singPowerOfFunctionalCurrency

text

Beskrivning av underlag till
finansiella rapporter som har
räknats om för förändringar i
den allmänna köpkraften för
den funktionella valutan

En beskrivning av huruvida de finansiella rapporter som har
räknats om för förändringar i den allmänna köpkraften för den
funktionella valutan baseras på återanskaffningsvärde eller
anskaffningsvärde i redovisning i höginflationsländer. [Se:
Kostnadsansats [member]]

upplysningar: IAS 29 39 b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 219

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning
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Hänvisningar

DescriptionOfBasisForDesigna
tingFinancialAssetsForOverlay
Approach

text

Beskrivning av grunden för att
identifiera finansiella tillgångar
för överlappningsmetoden

En beskrivning av grunden för att identifiera finansiella till
gångar för överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L c –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
text
ningAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrangements
AndIndemnificationAssets

Beskrivning av grunden för
fastställande av betalnings
belopp för villkorad köpeskil
ling och tillgångar avseende
rätt till gottgörelse

En beskrivning av grunden för fastställande av betalnings
beloppet för villkorad köpeskilling och tillgångar avseende rätt
till gottgörelse.

upplysningar: IFRS 3 B64 g ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermi
text
ningFinancialAssetsEligibleForRe
designationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Beskrivning av grund för be
räkning av finansiella till
gångar som är godtagbara för
omidentifiering per den första
tillämpningsdagen för IFRS 17

Beskrivningen av grunden för beräkning av finansiella till
gångar som är godtagbara för omidentifiering per den första
tillämpningsdagen för IFRS 17. En finansiell tillgång uppfyller
dessa villkor enbart om den inte innehas i en verksamhet som
inte står i samband med avtal som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C32 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccounting
ForTransactionsBetweenRepor
tableSegments

Beskrivning av rapportering av En beskrivning av rapportering av transaktioner mellan före
transaktioner mellan segment
tagets segment för vilka information ska lämnas. [Se: Seg
för vilka information ska läm mentrapportering [member]]
nas

text

upplysningar: IFRS 8 27 a
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Hänvisningar

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToDetermineWhet
herCreditRiskOfFinancialInstru
mentsHaveIncreasedSignificant
lySinceInitialRecognition

Beskrivning av grunden till
indatan och antagandena samt
de beräkningsmetoder som
används för att fastställa huru
vida kreditrisken för finansiella
instrument har ökat betydligt
sedan det första redovisnings
tillfället

En beskrivning av grunden till indatan och antagandena samt
de beräkningsmetoder som används för att fastställa huruvida
kreditrisken för finansiella instrument har ökat betydligt sedan
det första redovisningstillfället.

upplysningar: IFRS 7 35G a ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToDetermineWhether
FinancialAssetIsCreditimpaired
FinancialAsset

Beskrivning av grunden till
En beskrivning av grunden till indatan och antagandena samt
indatan och antagandena samt de beräkningsmetoder som används för att fastställa huruvida
de beräkningsmetoder som
en finansiell tillgång är en kreditförsämrad finansiell tillgång.
används för att fastställa huru
vida en finansiell tillgång är en
kreditförsämrad finansiell till
gång

upplysningar: IFRS 7 35G a iii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
text
dAssumptionsAndEstimationTech
niquesUsedToMeasure12mont
hAndLifetimeExpectedCreditLos
ses

Beskrivning av grunden till
indatan och antagandena samt
de beräkningsmetoder som
används för att värdera 12
månaders kreditförluster och
förväntade kreditförluster för
återstående löptid

En beskrivning av grunden till indatan och antagandena samt
de beräkningsmetoder som används för att värdera 12 må
naders kreditförluster och förväntade kreditförluster för åter
stående löptid.

upplysningar: IFRS 7 35G a i

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfAssociate

Beskrivning av grunden för
upprättande av finansiell in
formation i sammandrag om
intresseföretag

En beskrivning av grunden för upprättande av finansiell in
formation i sammandrag om ett intresseföretag. [Se: Intres
seföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 B15

text
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DescriptionOfBasisOfPreparatio
nOfSummarisedFinancialInfor
mationOfJointVenture

text

Beskrivning av grunden för
upprättande av finansiell in
formation i sammandrag om
joint venture

En beskrivning av grunden för upprättande av finansiell in
formation i sammandrag om ett joint venture. [Se: Joint ven
tures [member]]

upplysningar: IFRS 12 B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValuationO
fAssetsAvailableForBenefits

text

Beskrivning av grunden för
värdering av tillgångar till
gängliga för ersättningar

En beskrivning av grunden för värdering av tillgångar till
gängliga för ersättningar i pensionsplaner.

upplysningar: IAS 26 35 a ii

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhich
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAreRecognisedAndDerecogni
sedAndHowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

text

Beskrivning av grunden för att
redovisa och ta bort saldona på
konton för uppskjuten regle
ring, och hur de värderas in
ledningsvis och därefter

En beskrivning av grunden för att redovisa och ta bort saldona upplysningar: IFRS 14 32
på konton för uppskjuten reglering, och hur de värderas in
ledningsvis och därefter, inklusive hur saldona på konton för
uppskjuten reglering bedöms för möjligheten att utnyttja upp
skjutna skattefordringar och hur eventuella nedskrivningar
fördelas. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU
nitsRecoverableAmountHasBeen
Determined

text

Beskrivning av den grund på
vilken enhetens återvinnings
värde har fastställts

En beskrivning av den grund på vilken den kassagenererande
enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har fast
ställts (dvs. nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för
kostnader för försäljning/avyttring). [Se: Kassagenererande
enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 134 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beskrivning av grunden för att
fastställa överskott eller un
derskott på planer som omfat
tar flera arbetsgivare eller
statliga planer

En beskrivning av grunden för att fastställa överskott eller
underskott i planer som omfattar flera arbetsgivare eller statliga
planer som kan påverka storleken på framtida avgifter. [Se:
Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare
[member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d iv

En beskrivning av det underlag som används för att upprätta
jämförande information som inte uppfyller IFRS 7 och IFRS 9.

upplysningar: IFRS 1 E2 b

DescriptionOfBasisUsedToDeter
mineSurplusOrDeficitOfMulti
employerPlan

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPrepa text
reComparativeInformationThatDo
esNotComplyWithIFRS7An
dIFRS9

Beskrivning av det underlag
som används för att upprätta
jämförande information som
inte uppfyller IFRS 7 och
IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Beskrivning av biologiska till En beskrivning av de biologiska tillgångarna. [Se: Biologiska
gångar
tillgångar]

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Beskrivning av biologiska till En beskrivning av biologiska tillgångar som tidigare värdera upplysningar: IAS 41 56 a
gångar som tidigare värderats des till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumu
till anskaffningsvärde
lerade avskrivningar och nedskrivningar, vars verkliga värde
blivit tillförlitligt under innevarande period. [Se: Till verkligt
värde [member]; Till anskaffningsvärde [member]; Biologiska
tillgångar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 41 41
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformationI
sUnreliable

text

Beskrivning av biologiska till En beskrivning av biologiska tillgångar där information om
gångar där information om
verkligt värde är otillförlitlig och företaget värderar dem till
verkligt värde är otillförlitlig
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerad avskrivning
och ackumulerad nedskrivning. [Se: Biologiska tillgångar;
Nedskrivning]

upplysningar: IAS 41 54 a

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratingUnit

text

Beskrivning av kassagenere
rande enhet

Beskrivning av den kassagenerande enheten (exempelvis om
det är en produktlinje, en anläggning, en rörelsegren eller ett
geografiskt område, ett segment för vilket information ska
lämnas, enligt definition i IFRS 8). [Se: Kassagenererande
enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 130 d i

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementAssets

Beskrivning av förändring i
värderingsteknik som används
vid värdering till verkligt vär
de, tillgångar

En beskrivning av förändring i värderingsteknik (exempelvis
upplysningar: IFRS 13 93 d
en ändring från en marknadsansats till avkastningsvärdeansat
sen eller användning av en ytterligare värderingsteknik) för
värderingen av tillgångar till verkligt värde. [Se: Avkast
ningsvärdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityInstru
ments

Beskrivning av förändring i
värderingsteknik som används
vid värdering till verkligt vär
de, företagets egna egetkapi
talinstrument

En beskrivning av förändring i värderingsteknik (exempelvis
upplysningar: IFRS 13 93 d
en ändring från en marknadsansats till avkastningsvärdeansat
sen eller användning av en ytterligare värderingsteknik) för
värderingen till verkligt värde av företagets egna egetkapital
instrument. [Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [mem
ber]; Avkastningsvärdeansats [member]; Marknadsansats
[member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

Beskrivning av förändring i
värderingsteknik som används
vid värdering till verkligt vär
de, skulder

En beskrivning av förändring i värderingsteknik (exempelvis
upplysningar: IFRS 13 93 d
en ändring från en marknadsansats till avkastningsvärdeansat
sen eller användning av en ytterligare värderingsteknik) för
värderingen av skulder till verkligt värde. [Se: Avkastnings
värdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation
TechniqueUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

text

Beskrivning av förändring i
värderingsteknik som används
vid värdering till verkligt
värde efter avdrag för kost
nader vid avyttring

En beskrivning av förändring i värderingsteknik som används
vid värdering till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid
avyttring. [Se: Värderingstekniker [member]]

upplysningar: IAS 36 134 e iiB,
upplysningar: IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

text

Beskrivning av investmentfö
retags statusändring

En beskrivning av investmentföretags statusändring. [Se:
Upplysningar om investmentföretag [text block]]

upplysningar: IFRS 12 9B

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEntity
sObjectivesPoliciesAndProcesses
ForManagingCapitalAndWhatEn
tityManagesAsCapital

text

Beskrivning av företagets mål,
riktlinjer och processer för
hantering av kapital och vad
det hanterar som kapital

En beskrivning av företagets mål, riktlinjer och processer för
hantering av kapital och vad företaget hanterar som kapital.

upplysningar: IAS 1 135 c

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenApplying
ImpairmentRequirementsAndRea
sonsForThoseChanges

text

Beskrivning av förändringar av
beräkningsmetoder eller bety
dande antaganden som gjorts
under rapportperioden och
skälen till dessa förändringar

En beskrivning av förändringar av beräkningsmetoder eller
betydande antaganden som gjorts under rapportperioden och
skälen till dessa förändringar.

upplysningar: IFRS 7 35G c
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ifrs-full
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Prefix

Elementnamn/URI-roll
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attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfChangesInExposu
resToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

text

Beskrivning av förändringar i
exponeringar för risker som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 och deras uppkomst

Beskrivningen av förändringar i de exponeringar för risker som
härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17 och deras uppkomst.

upplysningar: IFRS 17 124 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisForActua
rialAssumptions

text

Beskrivning av förändringar i
metoder och antaganden som
används vid förberedelse av
känslighetsanalys av aktuari
ella antaganden

En beskrivning av förändringar i metoder och antaganden som
används vid förberedelse av känslighetsanalys av aktuariella
antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

upplysningar: IAS 19 145 c

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisToChan
gesInRiskExposuresThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Beskrivning av förändringar i
metoder och antaganden som
används vid upprättande av
känslighetsanalys för föränd
ringar i riskexponeringar som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17

Beskrivningen av de förändringar i metoder och antaganden
upplysningar: IFRS 17 128 c –
som används vid upprättande av känslighetsanalys för föränd ikraftträdande 2021-01-01
ringar i riskexponeringar som härrör från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWit
hinScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInputsToThoseMet
hods

text

Beskrivning av förändringar i
metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 och förfaranden för upp
skattning av indata till dessa
metoder

Beskrivningen av förändringar i de metoder som används för
att värdera avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17 och förfarandena för uppskattning av indata till dessa
metoder.

upplysningar: IFRS 17 117 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll
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attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfChangesInMethod
text
sUsedToMeasureRisksThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

Beskrivning av förändringar i
metoder som används för att
mäta risker som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17

Beskrivning av eventuella förändringar i de metoder som an
vänds för att mäta risker som härrör från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 124 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjecti
vesPoliciesAndProcessesForMa
nagingRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivning av förändringar i
mål, principer och metoder för
att hantera risker som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17

Beskrivningen av eventuella förändringar i företagets mål,
principer och metoder för att hantera risker som härrör från
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 124 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlanTo
SellNoncurrentAssetOrDisposal
GroupHeldForSale

text

Beskrivning av ändringar i en
plan för att sälja en anlägg
ningstillgång eller avyttrings
grupp som innehas för försälj
ning

En beskrivning av de fakta och omständigheter som leder till
beslutet att ändra planen för att sälja anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttrings
grupper som klassificeras som att de innehas för försäljning;
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 42

ifrs-full

DescriptionOfChangesInService
ConcessionArrangement

text

Beskrivning av ändringar i
koncessioner för samhällsser
vice

En beskrivning av ändringar i koncessioner för samhällsser
vice. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster
[member]]

upplysningar: SIC 29 6 d
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ifrs-full
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Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

exempel: IFRS 7 IG29 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

DescriptionOfCollateralHeldAn
dOtherCreditEnhancementsFinan
cialAssetsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

text

Beskrivning av säkerheter som
innehas och andra former av
kreditförstärkning, finansiella
tillgångar som företaget, efter
individuell bedömning, anser
har minskat i värde

En beskrivning av karaktären hos tillgängliga säkerheter och
andra former av kreditförstärkning för finansiella tillgångar
som företaget, efter individuell bedömning, anser har minskat i
värde. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhance
ments

text

Beskrivning av säkerheter som
innehas och andra former av
kreditförstärkning, och deras
finansiella effekt med avse
ende på det belopp som bäst
motsvarar den maximala kre
ditriskexponeringen

En beskrivning av säkerheter som innehas och andra former av upplysningar: IFRS 7 36 b – sista
kreditförstärkning, och deras finansiella effekt (exempelvis
giltighetsdag 2021-01-01
kvantifiering av i vilken omfattning säkerheter och andra for
mer av kreditförstärkning minskar kreditrisken) med avseende
på det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditrisk
exponeringen. [Se: Kreditrisk [member]; Maximal kreditrisk
exponering]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHeldAs
SecurityAndOtherCreditEnhance
ments2014

text

Beskrivning av erhållna säker En beskrivning av säkerheter som innehas och andra former av upplysningar: IFRS 7 35K b
heter eller andra former av
kreditförstärkning med avseende på det belopp som bäst mot
kreditförstärkning
svarar den maximala kreditriskexponeringen. Detta innefattar
en beskrivning av arten av och kvaliteten på de säkerheter som
innehas, en förklaring av eventuella betydande förändringar i
kvaliteten på dessa säkerheter eller kreditförstärkningar och
information om finansiella instrument för vilka företaget inte
har redovisat en förlustreserv på grund av säkerheten. [Se:
Kreditrisk [member]; Maximal kreditriskexponering]
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ifrs-full
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfCollateralHeldAs
text
SecurityAndOtherCreditEnhance
mentsAndTheirFinancialEffectIn
RespectOfAmountThatBestRepre
sentsMaximumExposureFinancial
InstrumentsToWhichImpairm
entRequirementsInIFRS9AreNot
Applied

Beskrivning av säkerheter som
innehas och andra former av
kreditförstärkning, och deras
finansiella effekt med avse
ende på det belopp som bäst
motsvarar den maximala kre
ditriskexponeringen, finansiella
instrument för vilka nedskriv
ningskraven i IFRS 9 inte till
lämpas

En beskrivning av säkerheter som innehas och andra former av upplysningar: IFRS 7 36 b
kreditförstärkning, och deras finansiella effekt (t.ex. kvantifie
ring av i vilken omfattning säkerheter och andra former av
kreditförstärkning minskar kreditrisken) med avseende på det
belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexpone
ringen för finansiella instrument för vilka nedskrivningskraven
i IFRS 9 inte tillämpas. [Se: Kreditrisk [member]; Maximal
kreditriskexponering]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermitted
ToSellOrRepledgeInAbsenceOf
DefaultByOwnerOfCollateral

text

Beskrivning av villkor och
förutsättningar avseende före
tags användning av säkerheter
som får säljas eller pantsättas
även om ägaren av säkerheten
inte underlåtit att betala

En beskrivning av villkor och förutsättningar avseende före
tagets användning av säkerheter som får säljas eller pantsättas
även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala.

upplysningar: IFRS 7 15 c

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBetwee
nAssetsAndLiabilitiesRecognise
dInRelationToStructuredEntitie
sAndMaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEntities

text

Beskrivning av jämförelsen av
de redovisade värdena för fö
retagets tillgångar och skulder
som avser dess andelar i
strukturerade företag

En beskrivning av jämförelsen av de redovisade värdena för
företagets tillgångar och skulder som avser dess andelar i
strukturerade företag och företagets maximala exponering för
förlust från dessa företag. [Se: Redovisat värde [member];
Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]; Maximal
exponering för förluster från andelar i strukturerade företag]

upplysningar: IFRS 12 29 d
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DescriptionOfComplianceWit
hIFRSsIfAppliedForInterimFinan
cialReport

text

Beskrivning av förenlighet
med IFRS-standarder om de
tillämpas för delårsrapporter

En beskrivning av om företagets delårsrapporter är förenliga
med IFRS-standarderna. [Se: IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 34 19

ifrs-full

DescriptionOfCompositionOf
UnderlyingItemsForContracts
WithDirectParticipationFeatures

text

Beskrivning av sammansätt
ning av underliggande poster
för avtal med direkt resulta
tandel

Beskrivningen av sammansättningen av de underliggande
posterna för avtal med direkt resultatandel. Försäkringsavtal
med direkt resultatandel är ett försäkringsavtal där följande
gäller vid dess ingående: a) Avtalsvillkoren anger att försäk
ringstagaren har en resultatandel i en tydligt identifierad grupp
av underliggande poster. b) Företaget förväntar sig att till
försäkringstagaren betala ett belopp motsvarande en betydande
andel av den avkastning som uppstår vid värdering av de
underliggande posterna till verkligt värde. c) Företaget för
väntar sig att en betydande andel av en eventuell förändring av
de belopp som ska betalas till försäkringstagaren varierar med
förändringen av det verkliga värdet på de underliggande pos
terna. Underliggande poster är poster som fastställer vissa av
de belopp som ska betalas till en försäkringstagare.

upplysningar: IFRS 17 111 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfConcentrationsOfIn text
suranceRisk

Beskrivning av koncentratio
ner av försäkringsrisk

Beskrivning av koncentrationer av försäkringsrisk, inklusive en
beskrivning av hur koncentrationerna fastställs av ledningen
och en beskrivning av gemensamma riskfaktorer som identi
fierar varje koncentration (t.ex. typ av försäkrad händelse,
geografiskt område eller valuta).

upplysningar: IFRS 4 39 c ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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Hänvisningar

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestE
videnceOfFairValue

text

Beskrivning av slutsatsen att
transaktionspriset inte var det
bästa uttrycket för verkligt
värde

En beskrivning av varför företaget drog slutsatsen att trans
aktionspriset inte var det bästa uttrycket för det verkliga värdet,
samt en beskrivning av beläggen för det verkliga värdet.

upplysningar: IFRS 7 28 c

ifrs-full

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForCharging
NetDefinedBenefitCost

text

Beskrivning av avtal eller an
given policy för debitering av
den förmånsbestämda kost
naden

Beskrivning av avtal eller angiven policy för debitering av den
förmånsbestämda kostnaden, eller det faktum att en sådan
policy inte finns, för ett företag som deltar i en förmåns
bestämd plan som delar risker mellan företag under samma
bestämmande inflytande. [Se: Förmånsbestämda planer som
delar riskerna mellan företag under samma bestämmande in
flytande [member]]

upplysningar: IAS 19 149 a

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Beskrivning av konvertering
av skuld till eget kapital

En beskrivning av konvertering av skuld till eget kapital.

exempel: IAS 7 44 c

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatis
text
fiedWhenUsingPremiumAllocatio
nApproach

Beskrivning av kriterier som
uppfyllts vid tillämpning av
premiefördelningsmetoden

Beskrivningen av de kriterier i punkterna 53 och 69 i IFRS 17 upplysningar: IFRS 17 97 a –
som har uppfyllts när ett företag använder premiefördelnings ikraftträdande 2021-01-01
metoden. Premiefördelningsmetoden beskrivs i punkterna
53–59 i IFRS 17 och är en metod för förenklad värdering av
skulden för återstående försäkringsskydd för en grupp av för
säkringsavtal.
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ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsedToDis text
tinguishInvestmentPropertyFro
mOwneroccupiedProperty
AndFromPropertyHeldSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

Beskrivning av kriterier som
används för att skilja förvalt
ningsfastigheter från rörelse
fastigheter och från fastigheter
som är avsedda att säljas i den
löpande verksamheten

En beskrivning av de kriterier som används för att skilja för upplysningar: IAS 40 75 c
valtningsfastigheter från rörelsefastigheter och från fastigheter
som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, när
denna gränsdragning är svår att göra. [Se: Förvaltningsfastig
heter]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutActivitiesSub
jectToRateRegulation

text

Beskrivning av korshänvis
ningar till upplysningar om
verksamheter som omfattas av
prisreglering

En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om
verksamheter som omfattas av prisreglering.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutCreditRiskPre
sentedOutsideFinancialStatements

text

En beskrivning av korshänvis En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om kre upplysningar: IFRS 7 35C
ningar till upplysningar om
ditrisk som lämnas vid sidan av de finansiella rapporterna.
kreditrisk som lämnas vid si
dan av finansiella rapporter

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutHedgeAccoun
tingPresentedOutsideFinancialSta
tements

text

En beskrivning av korshänvis En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om sä
ningar till upplysningar om
kerhetsredovisning som lämnas vid sidan av de finansiella
säkerhetsredovisning som
rapporterna.
lämnas vid sidan av finansiella
rapporter

upplysningar: IFRS 14 31
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upplysningar: IFRS 7 21B

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutLeases

text

Beskrivning av korshänvis
ningar till upplysningar om
leasingavtal

En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om
leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 52

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutNatureAnd
ExtentOfRisksArisingFromFinan
cialInstruments

text

Beskrivning av korshänvis
ningar till upplysningar om
karaktär på och omfattning av
risker som härrör från finansi
ella instrument

En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om ka
raktären på och omfattningen av de risker som härrör från
finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

upplysningar: IFRS 7 B6

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresAboutPlansThatShare
RisksBetweenEntitiesUnderCom
monControlInAnotherGroupEnti
tysFinancialStatements

text

Beskrivning av korshänvis
ningar till upplysningar om
planer som delar riskerna
mellan företag under samma
bestämmande inflytande i ett
annat koncernföretags finansi
ella rapporter

En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar om för
månsbestämda planer som delar riskerna mellan företag under
samma bestämmande inflytande i ett annat koncernföretags
finansiella rapporter. [Se: Förmånsbestämda planer som delar
riskerna mellan företag under samma bestämmande inflytande
[member]]

upplysningar: IAS 19 150

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferenceTo
DisclosuresPresentedOutsideInte
rimFinancialStatements

text

Beskrivning av korshänvis
ningar till upplysningar som
lämnas vid sidan av delårs
rapporter

En beskrivning av korshänvisningar till upplysningar som
lämnas vid sidan av delårsrapporterna.

upplysningar: IAS 34 16A
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfCurrencyInWhich
SupplementaryInformationIsDis
played

text

Beskrivning av i vilken valuta
som tilläggsupplysningarna
lämnas

En beskrivning av i vilken valuta som företagets tilläggsupp
lysningar lämnas.

upplysningar: IAS 21 57 b

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFormer
WayOfAggregatingAssets

text

Beskrivning av nuvarande och
tidigare indelningsgrund

En beskrivning av den nuvarande och den tidigare indel
ningsgrunden för kassagenererande enheter om indelnings
grunden har ändrats jämfört med när den kassagenererande
enhetens återvinningsvärde senast fastställdes (om tillämpligt).
[Se: Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 130 d iii

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommit
text
mentsOrIntentionsToProvideSupp
ortToSubsidiary

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfBrea
chesWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentDu
ringPeriodOfPrincipalInterestSin
kingFundOrRedemptionTermsOf
LoansPayable

text

Beskrivning av nuvarande åta En beskrivning av nuvarande åtaganden eller planer som fö
ganden eller planer som före retaget för tillfället har att lämna stöd till ett dotterföretag. [Se:
taget för tillfället har att lämna Dotterföretag [member]]
stöd till ett dotterföretag

upplysningar: IFRS 12 19D b

Beskrivning av avtalsbrott som
gav långivaren rätt att kräva
tidigarelagd återbetalning un
der perioden beträffande no
minellt belopp, ränta, medel
som avsatts för återbetalning
eller villkor gällande återköp
och inlösen för låneskulder

upplysningar: IFRS 7 19

En beskrivning av detaljer om avtalsbrott under perioden be
träffande nominellt belopp, ränta, medel som avsatts för åter
betalning eller villkor gällande återköp och inlösen för lånes
kulder som gav långivaren rätt att kräva tidigarelagd återbe
talning.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfDetailsOfDefaults
DuringPeriodOfPrincipalInterest
SinkingFundOrRedemptionTerm
sOfLoansPayable

text

Beskrivning av detaljer om
uteblivna betalningar under
perioden beträffande nominellt
belopp, ränta, medel som av
satts för återbetalning eller
villkor gällande återköp och
inlösen för låneskulder

En beskrivning av detaljer om uteblivna betalningar under
perioden beträffande nominellt belopp, ränta, medel som av
satts för återbetalning eller villkor gällande återköp och inlösen
för dessa låneskulder.

upplysningar: IFRS 7 18 a

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStruc
turedEntityExperiencedInFinan
cingItsActivities

text

Beskrivning av svårigheter
som ett strukturerat företag har
haft att finansiera sina verk
samheter

En beskrivning av svårigheter som ett strukturerat företag har
haft att finansiera sina verksamheter.

exempel: IFRS 12 B26 f

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRates
AppliedToCashFlowProjections

X.XX
instant

Diskonteringssats som har an
vänts för kassaflödesprognoser

Den diskonteringssats som har använts för kassaflödespro
gnoser för en kassagenererande enhet (grupp av enheter). [Se:
Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 134 d v,
upplysningar: IAS 36 134 e v

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUse
dInCurrentEstimateOfValueInUse

X.XX
instant

Diskonteringssats som använts
för den aktuella värderingen

Den diskonteringssats som använts för den aktuella vär
deringen av nuvärdet av de framtida kassaflöden som en till
gång eller kassagenererande enhet väntas ge upphov till.

upplysningar: IAS 36 130 g

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesUsed
InPreviousEstimateOfValueInUse

X.XX
instant

Diskonteringssats som använts
för tidigare värdering

Den diskonteringssats som använts för den tidigare vär
deringen av nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång
eller kassagenererande enhet väntas ge upphov till.

upplysningar: IAS 36 130 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfEffectiveInterestRa
teDeterminedOnDateOfReclassifi
cation

X.XX
instant

Effektivränta som fastställs på
datumet för omklassificeringen
för tillgångar som omklassifi
cerats från kategorin värderas
till verkligt värde via resultatet
till kategorin värderas till
upplupet anskaffningsvärde el
ler verkligt värde via övrigt
totalresultat

Den effektivränta som fastställs på datumet för omklassifice
ringen för tillgångar som omklassificerats från kategorin vär
deras till verkligt värde via resultatet till kategorin värderas till
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt to
talresultat. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12C a

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChanging
BusinessModelForManaging
FinancialAssetsOnFinancialState
ments

text

Beskrivning av hur en ändrad
affärsmodell för förvaltning av
finansiella tillgångar påverkar
de finansiella rapporterna

En beskrivning av hur en ändring av företagets affärsmodell
för förvaltning av finansiella tillgångar påverkar de finansiella
rapporterna. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B b

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

text

Beskrivning av effekten av en
rättslig ram inom vilken en
plan fungerar

En beskrivning av effekten av den rättsliga ramen på en för
månsbestämd plan, såsom tillgångstaket. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 139 a ii

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRange
OfOutcomesFromContingentCon
siderationArrangementsAndIn
demnificationAssets

text

Beskrivning av uppskattning
av intervallet med möjliga ut
fall från avtal som gäller vill
korad köpeskilling samt till
gångar avseende rätt till gott
görelse

En beskrivning av uppskattningen av intervallet med möjliga
(odiskonterade) utfall från avtal som gäller villkorad köpes
killing samt tillgångar avseende rätt till gottgörelse.

upplysningar: IFRS 3 B64 g iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfEventOrChangeIn
CircumstancesThatCausedRecog
nitionOfDeferredTaxBenefitsAc
quiredInBusinessCombinationAf
terAcquisitionDate

text

Beskrivning av den händelse
eller ändring av omständighe
ter som orsakade redovisning
av uppskjutna skattefordringar
som förvärvats i rörelseförvärv
efter förvärvsdatumet

En beskrivning av den händelse eller ändring av omständig upplysningar: IAS 12 81 k
heterna som orsakade redovisning av uppskjutna skatteford
ringar som förvärvades i ett rörelseförvärv men inte redovisa
des förrän efter förvärvsdatumet. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRestric
tionsOnTitlePropertyPlantAndE
quipment

text

Beskrivning av förekomst av
seende begränsningar av
äganderätt och materiella till
gångar

En beskrivning av förekomst avseende begränsningar av
äganderätt och materiella tillgångar. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 74 a

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThird
partyCreditEnhancement

text

Beskrivning av förekomst av
minskad kreditrisk för tredje
part

En beskrivning av förekomsten av minskad kreditrisk för tredje
part för skulder som värderas till verkligt värde och emitteras
med en integrerad minskning av kreditrisken för tredje part.
[Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 98

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandard
sOrInterpretations

text block

Upplysningar om väntad effekt
av första tillämpning av nya
standarder eller tolkningar [t
ext block]

Upplysningar om känd information eller information som kan
uppskattas med rimlig precision, som är relevant för att be
döma den möjliga effekten av tillämpningen av en ny standard
som har utfärdats men inte trätt i kraft ännu.

upplysningar: IAS 8 30 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandard
sOrInterpretationsAbstract

Upplysningar om väntad effekt
av första tillämpning av nya
standarder eller tolkningar
[abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandard
sOrInterpretationsLineItems

Upplysningar om väntad effekt
av första tillämpning av nya
standarder eller tolkningar
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpactOfI
nitialApplicationOfNewStandard
sOrInterpretationsTable

table

Upplysningar om väntad effekt
av första tillämpning av nya
standarder eller tolkningar
[table]

En plan med upplysningar om den väntade effekten av den
första tillämpningen av nya standarder eller tolkningar.

upplysningar: IAS 8 30 b

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTiming
OfOutflowsContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

text

En beskrivning av förväntad
tidpunkt för utflöden, eventu
alförpliktelser i rörelseförvärv

En beskrivning av den förväntade tidpunkten för utflöden av
ekonomiska fördelar för eventualförpliktelser som redovisas i
ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörel
seförvärv [member]]

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

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTiming
OfOutflowsOtherProvisions

text

Beskrivning av förväntad tid
punkt för utflöden, andra av
sättningar

En beskrivning av den förväntade tidpunkten för utflöden av
ekonomiska fördelar som är förknippade med andra avsätt
ningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

X.XX
duration

Förväntad volatilitet, tilldelade
aktieoptioner

Aktiekursens förväntade volatilitet som används för att beräkna
det verkliga värdet för tilldelade aktieoptioner. Den förväntade
volatiliteten är ett mått på omfattningen av prisfluktuationer
under en period. Det volatilitetsmått som används i options
värderingsmodeller utgörs av standardavvikelsen, uttryckt på
årsbasis, för organiskt kapitaliserad avkastning på en aktie
under en viss tidsperiod.

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfExpiryDateOfTem
poraryDifferencesUnusedTaxLos
sesAndUnusedTaxCredits

text

Beskrivning av sluttiden för
avdragsgilla temporära skill
nader, underskottsavdrag och
andra framtida skatteavdrag

En beskrivning av den eventuella sluttiden för avdragsgilla
temporära skillnader, underskottsavdrag och andra framtida
skatteavdrag som inte motsvaras av i rapporten över den fi
nansiella ställningen redovisade uppskjutna skattefordringar.
[Se: Temporära skillnader [member]; Skattekrediter [member];
Underskottsavdrag [member]]

upplysningar: IAS 12 81 e

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOfFac
text
tAndReasonsWhyRangeOfOut
comesFromContingentConsidera
tionArrangementsAndIndemnifica
tionAssetsCannotBeEstimated

Beskrivning av förklaring av
fakta och skäl till att intervallet
med möjliga utfall från avtal
som gäller villkorad köpeskil
ling samt tillgångar avseende
rätt till gottgörelse inte kan
uppskattas

En beskrivning av fakta och skäl till att intervallet med möjliga
utfall från avtal som gäller villkorad köpeskilling samt till
gångar avseende rätt till gottgörelse inte kan uppskattas.

upplysningar: IFRS 3 B64 g iii

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 239

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfExposures
ToRisksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

text

Beskrivning av exponeringar
för risker som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17 och deras
uppkomst

Beskrivningen av exponeringarna för risker som härrör från
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17 och
deras uppkomst.

upplysningar: IFRS 17 124 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Beskrivning av riskexponering

En beskrivning av exponeringen för risker som härrör från
finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

upplysningar: IFRS 7 33 a

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichEnti text
tyCanBeLiableToMultiemploye
rOrStatePlanForOtherEntitiesObli
gations

Beskrivning av i vilken ut
sträckning företaget kan hållas
ansvarigt för en plan som
omfattar flera arbetsgivare el
ler en statlig plan när det gäl
ler andra företags förpliktelser

En beskrivning av i vilken utsträckning företaget kan hållas
ansvarigt för andra företags förpliktelser enligt villkoren för en
plan som omfattar flera arbetsgivare eller en statlig förmåns
bestämd plan. [Se: Förmånsbestämda planer som omfattar flera
arbetsgivare [member]; Statliga förmånsbestämda planer
[member]]

upplysningar: IAS 19 148 b

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichFair text
ValueOfInvestmentPropertyIs
BasedOnValuationByIndependent
Valuer

En beskrivning av i vilken ut
sträckning det verkliga värdet
på förvaltningsfastigheter ba
seras på värderingar av obero
ende värderingsmän

En beskrivning av i vilken utsträckning det verkliga värdet
(enligt värdering eller upplysning i de finansiella rapporterna)
på förvaltningsfastigheter baseras på värderingar av oberoende
värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och
med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ
och med det läge som är aktuellt. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 75 e

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 240

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFactAndBasi
text
sOnWhichCarryingAmountsDeter
minedUnderPreviousGAAPWere
AllocatedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8Ab

Beskrivning av på vilken
grund redovisade värden som
fastställts enligt tidigare redo
visningsprinciper fördelades
om ett företag utnyttjar un
dantaget i punkt D8A (b) i
IFRS 1

En beskrivning av på vilken grund redovisade värden som
fastställts enligt tidigare redovisningsprinciper fördelades om
företaget utnyttjar undantaget i punkt D8A b i IFRS 1 för oljeoch gastillgångar.

upplysningar: IFRS 1 31A

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasi
text
sOnWhichCarryingAmountsWere
DeterminedIfEntityUsesExemptio
nInIFRS1D8B

Beskrivning av på vilken
grund redovisade värden fast
ställdes enligt tidigare redo
visningsprinciper om ett före
tag utnyttjar undantaget i
punkt D8B i IFRS 1

En beskrivning av på vilken grund redovisade värden som
fastställdes enligt tidigare redovisningsprinciper om företaget
utnyttjar undantaget i punkt D8B i IFRS 1 för verksamheter
som omfattas av prisreglering.

upplysningar: IFRS 1 31B

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposureTo
LossFromInterestsInStructuredEn
titiesCannotBeQuantified

Beskrivning av fakta och skäl
till att maximal exponering för
förluster från andelar i struk
turerade företag inte kan
kvantifieras

En beskrivning av fakta och skäl till att företaget inte kan
kvantifieras sin maximala exponering för förluster från andelar
i strukturerade företag. [Se: Maximal exponering för förluster
från andelar i strukturerade företag; Icke-konsoliderade struk
turerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 c

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFactAndRea
text
sonWhyEntitysExposureToRis
kArisingFromContractsWithinS
copeOfIFRS17AtEndOfReporting
PeriodIsNotRepresentativeOfIts
ExposureDuringPeriod

Beskrivning av fakta och skäl
till att företagets exponering
för risk som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17 vid rap
portperiodens slut inte är re
presentativ för dess exponering
under perioden

Beskrivningen av fakta och skäl till att företagets exponering
för risk som härrör från avtal som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17 vid rapportperiodens slut inte är repre
sentativ för dess exponering under perioden

upplysningar: IFRS 17 123 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysisA
reUnrepresentative

text

Beskrivning av fakta och skäl
till att känslighetsanalyser inte
är representativa

En beskrivning av fakta och skäl till att känslighetsanalyser
inte är representativa för risker som är förbundna med finan
siella instrument (exempelvis på grund av att exponeringen vid
årsslutet inte avspeglar exponeringen under året). [Se: Finan
siella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 42

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgingRela
tionshipsToWhichExemptionI
nIFRS723CAppliesIsUnrepresent
ativeOfNormalVolumes

text

Beskrivning av fakta och skäl
till att den volym säkringsför
hållanden som undantaget i
punkt 23C i IFRS 7 gäller inte
är representativ för normala
volymer

En beskrivning av fakta och skäl till att den volym säkrings
förhållanden som undantaget i punkt 23C i IFRS 7 gäller inte
är representativ för normala volymer.

upplysningar: IFRS 7 24D

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

text

Beskrivning av de faktorer
som utgör redovisad goodwill

En kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisad upplysningar: IFRS 3 B64 e
goodwill, såsom förväntade synergieffekter av att slå samman
verksamheten i det förvärvade företaget med förvärvarens
verksamhet, immateriella tillgångar som inte uppfyller vill
koren för separat redovisning eller andra faktorer. [Se: Good
will]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFactThatAmountOf
ChangeInAccountingEstimateIs
Impracticable

text block

Beskrivning av det faktum att
en uppskattning av förändring
i uppskattningar och bedöm
ningar inte är praktiskt ge
nomförbar [text block]

En beskrivning av det faktum att upplysning inte lämnas om
det belopp som avser effekten under framtida perioder, på
grund av ändringar i uppskattningen, eftersom det är praktiskt
ogenomförbart att göra en uppskattning.

upplysningar: IAS 8 40

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChanging
OneOrMoreUnobservableInputs
ToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyAs
sets

text

Beskrivning av det faktum att
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades skulle förändra det
verkliga värdet i betydande
utsträckning, tillgångar

En beskrivning av det faktum att förändring i en eller flera icke upplysningar: IFRS 13 93 h ii
observerbara indata för värdering till verkligt värde av till
gångar för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den beräknades skulle förändra det verkliga värdet i betydande
utsträckning.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChanging
OneOrMoreUnobservableInputs
ToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyEn
titysOwnEquityInstruments

text

Beskrivning av det faktum att
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades skulle förändra det
verkliga värdet i betydande
utsträckning, företagets egna
egetkapitalinstrument

En beskrivning av det faktum att förändring i en eller flera icke upplysningar: IFRS 13 93 h ii
observerbara indata för värdering till verkligt värde av företa
gets egna egetkapitalinstrument för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden beräknades skulle förändra det
verkliga värdet i betydande utsträckning. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChanging
OneOrMoreUnobservableInputs
ToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyLia
bilities

text

Beskrivning av det faktum att
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades skulle förändra det
verkliga värdet i betydande
utsträckning, skulder

En beskrivning av det faktum att förändring i en eller flera icke
observerbara indata för värdering till verkligt värde av skulder
för att återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden be
räknades skulle förändra det verkliga värdet i betydande ut
sträckning.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFactThatEntityDoes text
NotHaveLegalOrConstructive
ObligationToNegativeNetAsset
sTransitionFromProportionateCon
solidationToEquityMethod

Beskrivning av det faktum att
företaget inte har någon rätts
lig eller informell förpliktelse
som rör negativa nettotill
gångar, övergång från klyv
ningsmetoden till kapitalan
delsmetoden

En beskrivning av det faktum att företaget inte har någon
rättslig eller informell förpliktelse som rör negativa nettotill
gångar, om alla tillgångar och skulder som tidigare beräknats
med klyvningsmetoden slås samman och detta resulterar i
negativa nettotillgångar.

upplysningar: IFRS 11 C4

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighes
tAndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

text

Beskrivning av det faktum att
maximal och bästa användning
av icke-finansiella tillgångar
skiljer sig från nuvarande an
vändning

En beskrivning av det faktum att en icke-finansiell tillgång
används på ett sådant sätt att det skulle maximera värdet av
tillgången eller gruppen av tillgångar och skulder (till exempel
en verksamhet) inom vilken tillgången skulle användas skiljer
sig från dess nuvarande användning.

upplysningar: IFRS 13 93 i

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEs
timable

text

Beskrivning av det faktum att
effekten av första tillämpning
av nya IFRS-standarder inte är
känd eller inte kan uppskattas
med rimlig precision

En beskrivning av det faktum att effekten av den första till
lämpningen av nya IFRS-standarder inte är känd eller inte kan
uppskattas med rimlig precision. [Se: IFRS-standarder [mem
ber]]

exempel: IAS 8 31 e ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiemp
loyerPlanIsDefinedBenefitPlan

text

Beskrivning av det faktum att
en plan som omfattar flera ar
betsgivare eller en statlig plan
är en förmånsbestämd plan

En beskrivning av det faktum att en plan som omfattar flera
arbetsgivare eller en statlig plan är en förmånsbestämd plan.
[Se: Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare
[member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d i

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 244

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 22 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

DescriptionOfFinancialInstru
text
mentsDesignatedAsHedgingInstru
ment

Beskrivning av finansiella in
strument som identifieras som
säkringsinstrument

En beskrivning av finansiella instrument som identifieras som
säkringsinstrument. Säkringsinstrument är identifierade derivat
eller (endast vid en säkring av risken för förändringar i ut
ländska valutakurser) identifierade finansiella tillgångar som
inte är derivat eller finansiella skulder som inte är derivat vars
verkliga värde eller kassaflöden väntas uppväga förändringar i
en identifierad säkrad posts verkliga värde eller kassaflöden.
[Se: Derivat [member]; Finansiella tillgångar som är derivat;
Finansiella skulder som är derivat; finansiella instrument, klass
[member]; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmountAnd
ExplanationOfWhyFairValueCan
notBeMeasuredReliably

text

Beskrivning av finansiella in
strument, deras redovisade
värden och en förklaring till
varför verkligt värde inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt

En beskrivning av finansiella instrument, deras redovisade
upplysningar: IFRS 7 30 b – sista
värden och en förklaring till varför verkligt värde inte kan
giltighetsdag 2021-01-01
beräknas på ett tillförlitligt sätt för finansiella instrument för
vilka upplysningar om verkligt värde inte krävs. [Se: Finansi
ella instrument, klass [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMana text
gementRelatedToAgriculturalActi
vity

Beskrivning av hantering av
finansiella risker i samband
med jord- och skogsbruks
verksamhet

En beskrivning av hantering av finansiella risker i samband
med jord- och skogsbruksverksamhet.

upplysningar: IAS 41 49 c

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransaction text
HedgeAccountingPreviouslyUsed
ButNoLongerExpectedToOccur

Beskrivning av eventuella
prognostiserade transaktioner
för vilka säkringsredovisning
har använts under en tidigare
period, men som inte längre
väntas inträffa

En beskrivning av eventuella prognostiserade transaktioner för
vilka säkringsredovisning har använts under en tidigare period,
men som inte längre väntas inträffa.

upplysningar: IFRS 7 23F,
upplysningar: IFRS 7 23 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsAssets

text

Beskrivning av frekvens och
metoder för prövningsför
faranden för värderingsmodel
ler, tillgångar

En beskrivning av frekvens och metoder för kalibrering, ut
fallstest och andra prövningsförfaranden för värderingsmodel
ler för värdering till verkligt värde av tillgångar.

exempel: IFRS 13 IE65 b,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsEntitysOwnEquity
Instruments

text

Beskrivning av frekvens och
metoder för prövningsför
faranden för värderingsmodel
ler, företagets egna egetkapi
talinstrument

En beskrivning av frekvens och metoder för kalibrering, ut
exempel: IFRS 13 IE65 b,
fallstest och andra prövningsförfaranden för värderingsmodel exempel: IFRS 13 93 g
ler för värdering till verkligt värde av företagets egna egetka
pitalinstrument. [Se: Företagets egna egetkapitalinstrument
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAndMet
hodsForTestingProceduresOfPri
cingModelsLiabilities

text

Beskrivning av frekvens och
metoder för prövningsför
faranden för värderingsmodel
ler, skulder

En beskrivning av frekvens och metoder för kalibrering, ut
fallstest och andra prövningsförfaranden för värderingsmodel
ler för värdering till verkligt värde av skulder.

exempel: IFRS 13 IE65 b,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedIn
tangibleAssets

text

Beskrivning av helt avskrivna
immateriella tillgångar

En beskrivning av helt avskrivna immateriella tillgångar som
fortfarande används. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

exempel: IAS 38 128 a

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCurrency

text

Beskrivning av funktionell va En beskrivning av valutan i den primära ekonomiska miljö där
luta
företaget bedriver sin verksamhet.

upplysningar: IAS 21 53,
upplysningar: IAS 21 57 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

text

Beskrivning av finansierings
lösningar och finansierings
policy som påverkar framtida
avgifter

En beskrivning av finansieringslösningar och finansierings
policy som påverkar framtida avgifter till förmånsbestämda
planer. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 147 a,
upplysningar: IAS 19 148 a

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Beskrivning av finansierings
policy

En beskrivning av policyn för överföring av tillgångar till en
enhet (fonden), som är skild från arbetsgivarens företag, i syfte
att kunna uppfylla framtida förpliktelser avseende betalning av
pensionsersättning.

upplysningar: IAS 26 35 c

ifrs-full

text
DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresAssets

Beskrivning av gruppen inom En beskrivning av gruppen inom företaget som bestämmer
företaget som bestämmer före företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
tagets principer och förfaran värde av tillgångar.
den för värdering, tillgångar

exempel: IFRS 13 IE65 a i,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
text
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresEntitysOwnE
quityInstruments

Beskrivning av gruppen inom En beskrivning av gruppen inom företaget som bestämmer
företaget som bestämmer före företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
tagets principer och förfaran värde av företagets egna egetkapitalinstrument.
den för värdering av företagets
egna egetkapitalinstrument

exempel: IFRS 13 IE65 a i,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
text
tyThatDecidesEntitysValuationPo
liciesAndProceduresLiabilities

Beskrivning av gruppen inom En beskrivning av gruppen inom företaget som bestämmer
företaget som bestämmer före företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
tagets principer och förfaran värde av skulder.
den för värdering, skulder

exempel: IFRS 13 IE65 a i,
exempel: IFRS 13 93 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Tillväxttakt som används för
att extrapolera kassaflödespro
gnoser

Den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödes
prognoser utöver den period som täcks av de senast gjorda
budgetarna/prognoserna för en kassagenerande enhet (grupp av
enheter). [Se: Kassagenererande enheter [member]]

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfGrowthRateUsedTo X.XX
ExtrapolateCashFlowProjections
instant

upplysningar: IAS 36 134 d iv,
upplysningar: IAS 36 134 e iv

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExposu
resAndHowTheyAreUsed

text

Beskrivning av säkringsinstru En beskrivning av säkringsinstrument som används för att
ment som används för att
säkra riskexponeringar och hur de används. [Se: säkrings
säkra riskexponeringar och hur instrument [member]]
de används

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInfor
mationAboutCounterpartyDefault
Rates

text

Beskrivning av historiska data
om motparts andel fallis
semang

En beskrivning av historiska data om andelen fallissemang för
den andra parten i transaktionen än företaget.

exempel: IFRS 7 IG23 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerObtai
nedControlOfAcquiree

text

Beskrivning av hur förvärva
ren erhöll bestämmande infly
tande över det förvärvade fö
retaget

En beskrivning av hur förvärvaren erhöll rätten att utforma de
finansiella och operativa strategierna för det förvärvade före
taget i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

upplysningar: IFRS 3 B64 d

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
text
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWasCal
culatedAssets

Beskrivning av hur värdering
till verkligt värde på grund av
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades, tillgångar

En beskrivning av hur värderingen av tillgångar till verkligt
värde på grund av förändring i en eller flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den beräknades.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

upplysningar: IFRS 7 22B a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfHowEffectOnFair
text
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWasCal
culatedEntitysOwnEquityInstru
ments

Beskrivning av hur värdering
till verkligt värde på grund av
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades, företagets egna egetka
pitalinstrument

En beskrivning av hur värderingen av företagets egna egetka upplysningar: IFRS 13 93 h ii
pitalinstrument till verkligt värde på grund av förändring i en
eller flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden beräknades. [Se: Företagets
egna egetkapitalinstrument [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChan
geInOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWasCal
culatedLiabilities

Beskrivning av hur värdering
till verkligt värde på grund av
förändring i en eller flera icke
observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga al
ternativa antaganden beräk
nades, skulder

En beskrivning av hur värderingen av skulder till verkligt
värde på grund av förändring i en eller flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den beräknades.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedMaximumEconomicBenefitA
vailable

Beskrivning av hur företaget
fastställde högsta tillgängliga
ekonomisk fördel

En beskrivning av hur företaget har fastställt den högsta till
gängliga ekonomiska fördelen med avseende på en förmåns
bestämd plan, det vill säga om dessa också skulle ge fördelar i
form av återbetalningar, minskningar av framtida avgifter eller
en kombination av båda. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]]

upplysningar: IAS 19 141 c iv

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

text

Beskrivning av hur företag
fastställde att uppgifter från
tredje part, som användes vid
värdering till verkligt värde,
utvecklades i enlighet med
IFRS 13, tillgångar

Beskrivningen av hur företaget fastställde att uppgifter från
tredje part, som mäklarnoteringar och pristjänster, som an
vändes vid värderingen av tillgångar till verkligt värde, ut
vecklades i enlighet med IFRS 13.

exempel: IFRS 13 IE65 d,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av hur företag
fastställde att uppgifter från
tredje part, som användes vid
värdering till verkligt värde,
utvecklades i enlighet med
IFRS 13, företagets egna
egetkapitalinstrument

Beskrivningen av hur företaget fastställde att uppgifter från
tredje part, som mäklarnoteringar och pristjänster, som an
vändes vid värderingen av företagets egna egetkapitalinstru
ment till verkligt värde, utvecklades i enlighet med IFRS 13.
[Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE65 d,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

text

Beskrivning av hur företag
fastställde att uppgifter från
tredje part, som användes vid
värdering till verkligt värde,
utvecklades i enlighet med
IFRS 13, skulder

Beskrivningen av hur företaget fastställde att uppgifter från
tredje part, som mäklarnoteringar och pristjänster, som an
vändes vid värderingen av skulder till verkligt värde, utveck
lades i enlighet med IFRS 13.

exempel: IFRS 13 IE65 d,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedWhichStructuredEntitiesItS
ponsored

text

Beskrivning av hur företag
fastställde vilka strukturerade
företag det stödde

Beskrivningen av hur företaget har fastställt vilka strukturerade
företag det har stött.

upplysningar: IFRS 12 27 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfHowEntityDetermi
nesConcentrationsOfRiskThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Beskrivning av hur företaget
fastställer koncentrationer av
risk som härrör från avtal som
faller inom tillämpningsområ
det för IFRS 17

Beskrivningen av hur företaget fastställer de koncentrationer av
risk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet
för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nesEconomicRelationshipBetwe
enHedgedItemAndHedgingInstru
mentForPurposeOfAssessingHed
geEffectiveness

text

Beskrivning av hur företag
fastställer ekonomiskt samband
mellan säkrad post och säk
ringsinstrument för bedömning
av säkringens effektivitet

Beskrivningen av hur företaget fastställer det ekonomiska
sambandet mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet
för bedömning av säkringens effektivitet. Med säkringseffek
tivitet avses i vilken utsträckning som förändringar i verkligt
värde eller kassaflöden för säkringsinstrumentet kvittar för
ändringar i verkligt värde eller kassaflöden för den säkrade
posten. [Se: Säkringsinstrument [member]; Säkrade poster
[member]]

upplysningar: IFRS 7 22B b

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstablis
hesHedgeRatioAndWhatSource
sOfHedgeIneffectivenessAre

text

Beskrivning av hur företag
fastställer säkringskvot och
vad källor till säkringsineffek
tivitet är

Beskrivningen av hur företaget fastställer säkringskvoten och
vad källorna till säkringsineffektivitet är. Säkringskvoten är
förhållandet mellan säkringsinstrumentets kvantitet och den
säkrade postens kvantitet i fråga om deras relativa viktning.
[Se: Vinst (förlust) på säkringsineffektivitet]

upplysningar: IFRS 7 22B c

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityManages text
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Beskrivning av hur företaget
hanterar likviditetsrisk som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17

Beskrivningen av hur företaget hanterar den likviditetsrisk som
härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17. [Se: Likviditetsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 17 132 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfHowEntity
text
ReflectsItsRiskManagementStrate
gyByUsingHedgeAccountingAnd
DesignatingHedgingRelations
hipsThatItFrequentlyResets

Beskrivning av hur företaget
återspeglar dess riskhante
ringsstrategi med hjälp av
säkringsredovisning och iden
tifiering av säkringsförhållan
den som det ofta återställer

Beskrivningen av hur företaget återspeglar dess riskhante
ringsstrategi med hjälp av säkringsredovisning och identifie
ring av säkringsförhållanden som det ofta återställer.

upplysningar: IFRS 7 23C b ii

ifrs-full

DescriptionOfHowForwardloo
kingInformationHasBeenIncorpo
ratedIntoDeterminationOfExpec
tedCreditLosses

text

Beskrivning av hur långsiktig
information har införlivats i
fastställandet av förväntade
kreditförluster

Beskrivning av hur långsiktig information har införlivats i
fastställandet av förväntade kreditförluster, inklusive använd
ningen av makroekonomisk information.

upplysningar: IFRS 7 35G b

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRecove
ryOrReversalOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesIsAffectedBy
RisksAndUncertainty

text

Beskrivning av hur framtida
återvinning eller återföring av
saldona på konton för upp
skjuten reglering påverkas av
risker och osäkerhet

Beskrivningen av hur framtida återvinning eller återföring av
saldona på konton för uppskjuten reglering påverkas av risker
och osäkerhet. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

upplysningar: IFRS 14 30 c

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerConclu
dedThatItQualifiesForTemporary
ExemptionFromIFRS9

text

Beskrivning av hur försäk
Beskrivningen av hur försäkringsgivaren kommit fram till att
ringsgivare kommit fram till
denne är berättigad till tillfälligt undantag från IFRS 9.
att denne är berättigad till till
fälligt undantag från IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39C – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beskrivning av hur försäk
ringsgivare fastställt att denne
inte ägnat sig åt betydande
verksamhet som inte är för
säkringsrelaterad

Beskrivning av hur försäkringsgivaren fastställt att denne inte
ägnat sig åt betydande verksamhet som inte är försäkrings
relaterad, inklusive vilken information som beaktats.

Hänvisningar

DescriptionOfHowInsurerDetermi text
nedThatItDidNotEngageInSignifi
cantActivityUnconnectedWithIn
surance

upplysningar: IFRS 4 39C b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCostsNot
RecognisedAsExpenseWereRe
cognisedForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Beskrivning av hur emissions
utgifter som inte redovisas
som kostnader redovisas för
transaktion som redovisas se
parat från förvärv av tillgångar
och övertagande av skuld vid
rörelseförvärv

Beskrivningen av hur emissionsutgifter som inte redovisas som upplysningar: IFRS 3 B64 m
en kostnad redovisas för transaktioner som redovisas separat
från förvärv av tillgångar och övertagande av skuld vid rörel
seförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowManagement
DeterminesConcentrations

text

Beskrivning av hur ledningen
fastställer koncentrationer

Beskrivning av hur ledningen fastställer koncentrationer av
risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 B8 a

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
Assets

text

Beskrivning av hur uppgifter
från tredje part beaktades vid
värdering till verkligt värde,
tillgångar

Beskrivningen av hur uppgifter från tredje part, som mäklar
noteringar, pristjänster, fondandelsvärde och relevanta mark
nadsdata, beaktades vid värdering till verkligt värde av till
gångar.

exempel: IFRS 13 IE64 b,
exempel: IFRS 13 92
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfHowThirdparty
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
EntitysOwnEquityInstruments

text

Beskrivning av hur uppgifter
från tredje part beaktades vid
värdering till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av hur uppgifter från tredje part, som mäklar
noteringar, pristjänster, fondandelsvärde och relevanta mark
nadsdata, beaktades vid värdering till verkligt värde av före
tagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Företagets egna eget
kapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE64 b,
exempel: IFRS 13 92

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdparty
InformationWasTakenIntoAc
countWhenMeasuringFairValue
Liabilities

text

Beskrivning av hur uppgifter
Beskrivningen av hur uppgifter från tredje part, som mäklar
från tredje part beaktades vid
noteringar, pristjänster, fondandelsvärde och relevanta mark
värdering verkligt värde, skul nadsdata, beaktades vid värdering till verkligt värde av skulder.
der

exempel: IFRS 13 IE64 b,
exempel: IFRS 13 92

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOf
FinancialStatementsToWhich
SeparateFinancialStatementsRelate

text

Beskrivning av identifiering av
finansiella rapporter till vilka
separata finansiella rapporter
hänför sig

Beskrivningen av identiteten av finansiella rapporter till vilka
separata finansiella rapporter hänför sig.

upplysningar: IAS 27 17

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRateRe
gulators

text

Beskrivning av identitet på
prisreglerare

Beskrivningen av identiteten på prisreglerare. En prisreglerare
är ett auktoriserat organ som har befogenhet enligt lag eller
förordning att fastställa det pris eller det prisintervall som är
bindande för ett företag. Prisregleraren kan vara ett tredje
partsorgan eller en närstående part till företaget, inbegripet
företagets egen styrelse, om organet är skyldigt enligt lag eller
förordning att fastställa priser både i kundernas intresse och för
att säkerställa företagets övergripande ekonomiska lönsamhet.

upplysningar: IFRS 14 30 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfImpactOfRateRegu
lationOnCurrentAndDeferredTax

text

Beskrivning av effekt av pris
reglering på nuvarande och
uppskjuten skatt

Beskrivningen av effekten av prisregleringen på den nuvarande
och uppskjutna skatten. Prisreglering är en ram för faststäl
lande av priser som kan tas ut av kunder för varor och tjänster
och denna ram omfattas av tillsyn och/eller godkännande av en
prisreglerare.

upplysningar: IFRS 14 34

ifrs-full

DescriptionOfInformationAbout
SurplusOrDeficitOfMultiemploy
erPlan

text

Beskrivning av information
tillgänglig om överskott eller
underskott på planer som om
fattar flera arbetsgivare eller
statliga planer

Beskrivningen av tillgänglig information om överskott eller
underskott i planer som omfattar flera arbetsgivare eller statliga
planer som kan påverka storleken på framtida avgifter. [Se:
Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare
[member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d iv

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhere
FairValueDisclosuresNotRequired

text

Beskrivning av det faktum att
information om det verkliga
värdet inte har lämnats efter
som instruments verkliga
värde inte kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt

Beskrivningen av det faktum att information om det verkliga
värdet inte har lämnats eftersom instruments verkliga värde
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

upplysningar: IFRS 7 30 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretations

text block

Upplysningar om första till
lämpning av standarder eller
tolkningar [text block]

Upplysningarna om den första tillämpningen av en IFRS. [Se:
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 8 28
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfInputsToOptionPri
cingModelShareOptionsGranted

text

Beskrivning av indata i op
tionsvärderingsmodell för till
delade aktieoptioner

Beskrivningen av indata i optionsvärderingsmodellen för till
delade aktieoptioner. [Se: Optionsvärderingsmodell [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Beskrivning av indata som
använts vid värdering till
verkligt värde, tillgångar

Beskrivningen av indata som använts vid värderingen av till upplysningar: IFRS 13 93 d
gångar till verkligt värde. Indata är de antaganden som mark
nadsaktörer använder vid prissättning av tillgången, inbegripet
antaganden om risk, såsom den risk som finns i en viss vär
deringsteknik som används för värdering till verkligt värde
(exempelvis en värderingsmodell) och den risk som finns i
indata till värderingstekniken.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Beskrivning av indata som
använts vid värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Beskrivningen av indata som använts vid värderingen av fö
retagets egna egetkapitalinstrument till verkligt värde. Indata är
de antaganden som marknadsaktörer använder vid prissättning
av företagets egna egetkapitalinstrument, inbegripet antaganden
om risk, såsom den risk som finns i en viss värderingsteknik
som används för värdering till verkligt värde (exempelvis en
värderingsmodell) och den risk som finns i indata till vär
deringstekniken.

upplysningar: IFRS 13 93 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beskrivning av indata som
använts vid värdering till
verkligt värde, skulder

Beskrivningen av indata som använts vid värderingen av
skulder till verkligt värde. Indata är de antaganden som
marknadsaktörer använder vid prissättning av skulder, in
begripet antaganden om risk, såsom den risk som finns i en
viss värderingsteknik som används för värdering till verkligt
värde (exempelvis en värderingsmodell) och den risk som
finns i indata till värderingstekniken.

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToPro
videSupportToStructuredEntity

text

Beskrivning av planer på att
bidra med stöd till strukturerat
företag

Beskrivningen av företagets nuvarande planer på att lämna
finansiellt eller annat stöd till ett strukturerat företag, inbegripet
planer på att bistå det strukturerade företaget i att få finansiellt
stöd.

upplysningar: IFRS 12 17,
upplysningar: IFRS 12 31

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRa
tingsProcess

text

Beskrivning av intern kredit
värderingsprocess

Beskrivningen av företagets interna kreditvärderingsprocess.
[Se: Interna kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG25 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurements
Assets

text

Beskrivning av interna rap
porteringsförfaranden för dis
kussion och bedömning av
värderingar till verkligt värde,
tillgångar

Beskrivningen av befintliga interna rapporteringsförfaranden
(t.ex. huruvida och, om så är fallet, hur kommittéer för pris
sättning, riskhantering och revision diskuterar och bedömer
värderingar till verkligt värde) för gruppen inom företaget som
bestämmer företagets principer och förfaranden för värdering
till verkligt värde av tillgångar.

exempel: IFRS 13 IE65 a iii,
exempel: IFRS 13 93 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurements
EntitysOwnEquityInstruments

text

Beskrivning av interna rap
porteringsförfaranden för dis
kussion och bedömning av
värderingar till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av befintliga interna rapporteringsförfaranden
(t.ex. huruvida och, om så är fallet, hur kommittéer för pris
sättning, riskhantering och revision diskuterar och bedömer
värderingar till verkligt värde) för gruppen inom företaget som
bestämmer företagets riktlinjer och förfaranden för värdering
till verkligt värde av företagets egna egetkapitalinstrument. [Se:
Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE65 a iii,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAndAs
sessingFairValueMeasurements
Liabilities

text

Beskrivning av interna rap
porteringsförfaranden för dis
kussion och bedömning av
värderingar till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av befintliga interna rapporteringsförfaranden
(t.ex. huruvida och, om så är fallet, hur kommittéer för pris
sättning, riskhantering och revision diskuterar och bedömer
värderingar till verkligt värde) för gruppen inom företaget som
bestämmer företagets principer och förfaranden för värdering
till verkligt värde av skulder.

exempel: IFRS 13 IE65 a iii,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

text
DescriptionOfInterrelationships
BetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentAssets

Beskrivning av förbindelser
mellan icke observerbara in
data och av hur de kan förs
tora eller mildra effekten av
förändringar i icke observer
bara indata om värdering till
verkligt värde, tillgångar

Beskrivningen av förbindelserna mellan icke observerbara in
data och av hur de kan förstora eller mildra effekten av för
ändringar i icke observerbara indata om värdering till verkligt
värde av tillgångar. [Se: Upplysningar om betydande icke
observerbara indata som används vid värdering till verkligt
värde av tillgångar [text block]]

upplysningar: IFRS 13 93 h i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships
text
BetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Beskrivning av förbindelser
mellan icke observerbara in
data och av hur de kan förs
tora eller mildra effekten av
förändringar i icke observer
bara indata om värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Beskrivningen av förbindelserna mellan icke observerbara in upplysningar: IFRS 13 93 h i
data och av hur de kan förstora eller mildra effekten av för
ändringar i icke observerbara indata om värderingen till verk
ligt värde av företagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Upp
lysningar om betydande icke observerbara indata som används
vid värdering till verkligt värde av eget kapital [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships
text
BetweenUnobservableInputsAn
dOfHowTheyMightMagnifyOrMi
tigateEffectOfChangesInUnobser
vableInputsOnFairValueMeasure
mentLiabilities

Beskrivning av förbindelser
mellan icke observerbara in
data och av hur de kan förs
tora eller mildra effekten av
förändringar i icke observer
bara indata om värdering till
verkligt värde, skulder

Beskrivningen av förbindelserna mellan icke observerbara in
data och av hur de kan förstora eller mildra effekten av för
ändringar i icke observerbara indata om värdering till verkligt
värde av skulder. [Se: Upplysningar om betydande icke ob
serverbara indata som används vid värdering till verkligt värde
av skulder [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProperty
AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueModel

text

Beskrivning av förvaltnings
fastigheter, till anskaffnings
värde eller i enlighet med
IFRS 16 inom ramen för mo
dellen med verkligt värde

Beskrivningen av förvaltningsfastigheter som värderas till an upplysningar: IAS 40 78 a
skaffningsvärde eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för
modellen med verkligt värde, eftersom företaget inte kan vär
dera verkligt värde på ett tillförlitligt sätt. [Se: Förvaltnings
fastigheter]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyWhereFairValueInformationI
sUnreliableCostModel

text

Beskrivning av förvaltnings
fastigheter där uppgifter om
verkligt värde är otillförlitliga,
anskaffningsvärdemetoden

Beskrivningen av förvaltningsfastigheter som redovisas enligt
anskaffningsvärdemetoden för vilka företaget inte kan beräkna
verkligt värde på ett tillförlitligt sätt. [Se: Förvaltningsfastig
heter]

upplysningar: IFRS 13 93 h i
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upplysningar: IAS 40 79 e i

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 11A a

DescriptionOfInvestmentsInEqui
tyDesignatedAsMeasuredAtFa
irThroughOtherComprehensiveIn
come

text

Beskrivning av investeringar i Beskrivningen av investeringarna i egetkapitalinstrument som
egetkapitalinstrument som
har identifierats som värderade till verkligt värde via övrigt
identifieras som värderade till totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]
verkligt värde via övrigt total
resultat

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
ChangesInJudgementsThatSignifi
cantlyAffectDeterminationOfA
mountAndTimingOfRevenueF
romContractsWithCustomers

text

Beskrivning av bedömningar,
och förändringar i bedöm
ningarna, som i väsentlig grad
påverkar fastställande av stor
lek på och tidpunkt för intäkter
från avtal med kunderna

Beskrivningen av de bedömningar, och förändringar i bedöm upplysningar: IFRS 15 123
ningarna, som i väsentlig grad påverkar fastställandet av stor
leken på och tidpunkten för intäkter från avtal med kunderna.
[Se: Intäkter från avtal med kunder]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade
ByManagementInApplyingAggre
gationCriteriaForOperatingS
egments

text

Beskrivning av bedömningar
som görs av företagsledning
vid tillämpning av aggrege
ringskriterier för rörelseseg
ment

Beskrivningen av bedömningar som görs av företagsledningen
vid tillämpning av aggregeringskriterierna för rörelsesegment.
[Se: Rörelsesegment [member]]

upplysningar: IFRS 8 22 aa

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMadeIn
DeterminingAmountOfCost
sToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

text

Beskrivning av bedömningar
som görs vid fastställande av
kostnader som uppkommit för
att erhålla eller fullgöra ett
avtal med en kund

Beskrivningen av de bedömningar som görs vid fastställandet
av de kostnader som uppkommit för att erhålla eller fullgöra
ett avtal med en kund. [Se: Tillgångar redovisade från kost
nader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 127 a
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ifrs-full
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Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfJustificationForU
singGrowthRateThatExceeds
LongtermAverageGrowthRate

text

Beskrivning av motiv till att
Beskrivningen av motivet till att använda en tillväxttakt för att
använda tillväxttakt som över extrapolera kassaflödesprognos som överstiger den långfristiga
stiger långfristig tillväxttakt
tillväxttakten för de produkter, branscher eller landet (länderna)
i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken
den kassagenererande enheten (gruppen av enheter) är avsedd.
[Se: Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 134 d iv

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumptions
OnWhichManagementHasBased
CashFlowProjections

text

Beskrivning av viktiga anta
ganden som företagsledningen
har baserat på kassaflödespro
gnoser

Beskrivningen av viktiga antaganden på vilka företagsled
upplysningar: IAS 36 134 d i,
ningen har baserat sina kassaflödesprognoser för den period
upplysningar: IAS 36 135 c
som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna för en
kassagenerande enhet (grupp av enhet). Viktiga antaganden är
sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters)
återvinningsvärde är mest känsligt. [Se: Kassagenererande en
heter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumptions
OnWhichManagementHasBased
DeterminationOfFairValueLess
CostsOfDisposal

text

Beskrivning av viktiga anta
ganden på vilka företagsled
ningen har baserat fastställan
det av verkligt värde efter av
drag för kostnader vid försälj
ning/utrangering

Beskrivningen av viktiga antaganden på vilka företagsled
upplysningar: IAS 36 134 e i,
ningen har baserat fastställandet av verkligt värde efter avdrag upplysningar: IAS 36 130 f iii
för kostnader vid försäljning/utrangering för en kassagenerande
enhet (grupp av enheter). Viktiga antaganden är sådana anta
ganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinnings
värde är mest känsligt. [Se: Kassagenererande enheter [mem
ber]]
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ifrs-full

▼M1
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Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IAS 36 134 e iiA,
upplysningar: IAS 36 130 f i

DescriptionOfLevelOfFairValue
HierarchyWithinWhichFairValue
MeasurementIsCategorised

text

Beskrivning av nivå i hierarkin
för verkligt värde som vär
deringen till verkligt värde
hänförs till

Beskrivningen av den nivå i hierarkin för verkligt värde som
värderingen till verkligt värde hänförs till i sin helhet (utan
hänsyn till observerbarheten hos ”kostnader vid försäljning/
utrangering”) för en kassagenererande enhet (grupp av enhe
ter). [Se: Kassagenererande enheter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOfMet
hodsUsedInPreparingSensitivity
AnalysisForActuarialAssumptions

text

Beskrivning av begränsningar
av metoder som används vid
förberedelse av känslighets
analys för aktuariella antagan
den

Beskrivningen av begränsningarna av de metoder som används upplysningar: IAS 19 145 b
vid förberedelse av en känslighetsanalys för betydande aktua
riella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncome
InWhichGainOrLossAsResultOf
RemeasuringToFairValueEquity
InterestIsRecognised

text

Beskrivning av post i rappor
ten över totalresultat i vilken
vinst eller förlust till följd av
omvärdering till verkligt värde
av egenkapital redovisas

Beskrivningen av den post i rapporten över totalresultat i
vilken denna vinst eller förlust redovisas till följd av omvär
dering till verkligt värde av förvärvarens innehav av egetka
pitalandelar i det förvärvade företaget före rörelseförvärvet.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
text
mentOfComprehensiveIncomeT
hatIncludesReclassificationAdjust
ments

Beskrivning av post i rappor
ten över totalresultat som om
fattar omklassificeringsjuste
ringar

Beskrivningen av den post i rapporten över totalresultat som
upplysningar: IFRS 7 24C b v
omfattar omklassificeringsjusteringar. Omklassificeringsjuste
ringar är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktu
ella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i den
aktuella eller i tidigare perioder.

upplysningar: IFRS 3 B64 p ii
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ifrs-full
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Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeT
hatIncludesRecognisedHedgeInef
fectiveness

text

Beskrivning av post i rappor
ten över totalresultat som om
fattar redovisad säkringsinef
fektivitet

Beskrivningen av den post i rapporten över totalresultat som
omfattar den redovisade säkringsineffektiviteten. [Se: Vinst
(förlust) på säkringsineffektivitet]

upplysningar: IFRS 7 24C a ii,
upplysningar: IFRS 7 24C b iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgedItem

text

Beskrivning av post i rappor
ten över finansiell ställning
som innefattar säkrad post

Beskrivningen av den post i rapporten över finansiell ställning
som innefattar den säkrade posten. [Se: Säkrade poster
[member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgingInstrument

text

Beskrivning av den post i
rapporten över finansiell ställ
ning som omfattar säkrings
instrument

Beskrivningen av den post i rapporten över finansiell ställning
som omfattar säkringsinstrumentet. [Se: säkringsinstrument
[member]]

upplysningar: IFRS 7 24A b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAcqui
sitionRelatedCostsRecognisedAs
ExpenseForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Beskrivning av poster i rap
porten över totalresultat för
belopp för förvärvsrelaterade
kostnader som redovisas som
kostnader för transaktion som
redovisas separat från förvärv
av tillgångar och övertagande
av skulder vid rörelseförvärv

Beskrivningen hur poster i rapporten över totalresultat för
belopp för förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som
kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvär
vet av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]; Förvärvsrelaterade kostnader
som redovisas som kostnader för transaktion som redovisas
separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder
vid rörelseförvärv]

upplysningar: IFRS 3 B64 m
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLineItemsInFinanci
alStatementsForAmountsRecogni
sedForTransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Beskrivning av poster i finan
siella rapporter för belopp som
redovisas för transaktion som
redovisas separat från förvärv
av tillgångar och övertagande
av skulder vid rörelseförvärv

Beskrivningen av de poster i de finansiella rapporterna där
belopp som redovisas för transaktion som redovisas separat
från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid
rörelseförvärv ingår. [Se: Rörelseförvärv [member]; Belopp för
transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av till
gångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet]

upplysningar: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairVa
lueMeasurementAssets

text

Beskrivning av poster i övrigt
totalresultat där vinsten (för
lusten) redovisas, värdering till
verkligt värde, tillgångar

Beskrivningen av de poster i övrigt totalresultat i vilka vinsten
(förlusten) under perioden för tillgångar värderade till verkligt
värde redovisas. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairVa
lueMeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Beskrivning av poster i övrigt
totalresultat där vinsten (för
lusten) redovisas, värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Beskrivningen av de poster i övrigt totalresultat i vilka vinsten
(förlusten) under perioden för företagets egna egetkapital
instrument värderade till verkligt värde redovisas. [Se: Till
verkligt värde [member]; Företagets egna egetkapitalinstrument
[member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhereGa
insLossesAreRecognisedFairVa
lueMeasurementLiabilities

text

Beskrivning av poster i övrigt
totalresultat där vinsten (för
lusten) redovisas, värdering till
verkligt värde, skulder

Beskrivningen av de poster i övrigt totalresultat i vilka vinsten
(förlusten) under perioden för skulder värderade till verkligt
värde redovisas. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossInWhichGainLoss
OnCessationOfConsolidationOf
SubsidiariesIsRecognised

text

Beskrivning av poster i resul
tatet i vilka vinst (förlust) vid
upphörande av konsolidering
av dotterföretag redovisas

Beskrivningen av poster i resultatet i vilka vinst (förlust) vid
upphörande av konsolidering av dotterföretag på grund av
investmentföretags statusändring redovisas. [Se: Upplysningar
om investmentföretag [text block]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 9B c

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentAssets

text

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster (förluster) re
dovisas, värdering till verkligt
värde, tillgångar

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
under perioden för tillgångar som värderas till verkligt värde
redovisas. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster (förluster) re
dovisas, värdering till verkligt
värde, företagets egna egetka
pitalinstrument

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
under perioden för företagets egna egetkapitalinstrument som
värderar till verkligt värde redovisas. [Se: Företagets egetka
pitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster (förluster) re
dovisas, värdering till verkligt
värde, skulder

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
under perioden för skulder som värderas till verkligt värde
redovisas. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForAssetsHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognisedFairVa
lueMeasurement

text

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster (förluster) som
hänförliga till förändringen i
orealiserade vinster eller för
luster på tillgångar som inne
has i slutet av perioden redo
visas, värdering till verkligt
värde

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
för perioden som är redovisade i resultatet redovisas för till
gångar som värderas till verkligt värde hänförliga till föränd
ringen i orealiserade vinster (förluster) avseende dessa till
gångar som innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Till
verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForEntitysOwnEquity
InstrumentsHeldAtEndOfPeriodA
reRecognisedFairValueMeasure
ment

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster (förluster) som
kan hänförliga till föränd
ringen i orealiserade vinster
eller förluster på företagets
egna egetkapitalinstrument
som innehas i slutet av perio
den redovisas, värdering till
verkligt värde

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
för perioden som redovisas i resultatet, redovisas för företagets
egna egetkapitalinstrument som värderas till verkligt värde
hänförliga till förändring i orealiserade vinster eller förluster
avseende dessa instrument som innehas i slutet av rapportpe
rioden. [Se: Till verkligt värde [member]; Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesAttri
butableToChangeInUnrealisedGa
insOrLossesForLiabilitiesHeldA
tEndOfPeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

Beskrivning av poster i resul
tatet där vinster(förluster) hän
förliga till förändring i orea
liserade vinster eller förluster
på skulder som innehas i slutet
av perioden redovisas, vär
dering till verkligt värde

Beskrivningen av de poster i resultatet i vilka vinster (förluster)
för perioden som redovisas i resultatet, redovisas för skulder
som värderas till verkligt värde hänförliga till förändringen i
orealiserade vinster (förluster) avseende dessa skulder som
innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncome
InWhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreIncluded

text

Beskrivning av poster i rap
porten över totalresultat i vilka
nedskrivningar som redovisas i
resultatet ingår

Beskrivningen av poster i rapporten över totalresultat i vilka
nedskrivningar som redovisas i resultatet ingår. [Se: Ned
skrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resul
tatet]

upplysningar: IAS 36 126 a

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncome
InWhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreReversed

text

Beskrivning av poster i rapport
över totalresultat i vilka ned
skrivningar som redovisas i
resultatet återförs

Beskrivningen av poster i rapporten över totalresultat i vilka
nedskrivningar som redovisas i resultatet återförs. [Se: Ned
skrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resul
tatet]

upplysningar: IAS 36 126 b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
text
mentOfFinancialPositionInWhi
chAssetsAndLiabilitiesRecognise
dInRelationToStructuredEntitiesA
reRecognised

Beskrivning av poster i rap
porten över finansiell ställning
i vilka tillgångar och skulder
redovisade i förhållande till
strukturerade företag redovisas

Beskrivningen av de poster i rapporten över finansiell ställning
i vilka tillgångar och skulder i förhållande till strukturerade
företag redovisas.

upplysningar: IFRS 12 29 b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhi
chIncludeLeaseLiabilities

text

Beskrivning av poster i rap
porten över finansiell ställning
som innefattar skulder i sam
band med leasing

Beskrivningen av de poster i rapporten över finansiell ställning
som innefattar skulder i samband med leasing. [Se: Skulder i
samband med leasing]

upplysningar: IFRS 16 47 b

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhi
chIncludeRightofuseAssets

text

Beskrivning av poster i rap
porten över finansiell ställning
som innefattar nyttjanderätt

Beskrivningen av de poster i rapporten över finansiell ställning
som innefattar nyttjanderätt. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 47 a ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfLinkBetweenReim
bursementRightAndRelatedObli
gation

text

Beskrivning av koppling mel
lan rätt till ersättning och för
pliktelse

Beskrivningen av kopplingen mellan en rätt till ersättning och
förpliktelsen. [Se: Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 140 b

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumptions
MadeConcerningFutureEvents
ContingentLiabilitiesInBusiness
Combination

text

Beskrivning av betydelsefulla
antaganden som gjorts om
framtida händelser, eventual
förpliktelser i rörelseförvärv

Beskrivningen av betydelsefulla antagandena som gjorts om
framtida händelser som kan påverka det belopp som krävs för
att reglera en eventualförpliktelse som redovisas i ett rörelse
förvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörelseförvärv
[member]]

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

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumptions
MadeConcerningFutureEventsOt
herProvisions

text

Beskrivning av betydelsefulla
antaganden som gjorts om
framtida händelser, övriga av
sättningar

Beskrivningen av betydelsefulla antagandena som gjorts om
framtida händelser som kan påverka det belopp som krävs för
att reglera en avsättning. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 b

ifrs-full

DescriptionOfManagementsApp
roachToDeterminingValuesAssig
nedToKeyAssumptions

text

Beskrivning av företagsled
ningens metod för att fastställa
värden som innefattas i viktiga
antaganden

Beskrivningen av företagsledningens metod för att fastställa
det värde eller de värden som innefattas i viktiga antaganden,
huruvida dessa värde(n) återspeglar tidigare erfarenheter eller, i
tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa infor
mationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de
skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa infor
mationskällor. Viktiga antaganden är sådana antaganden för
vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest
känsligt.

upplysningar: IAS 36 134 d ii,
upplysningar: IAS 36 135 d,
upplysningar: IAS 36 134 e ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfManagingLiquidity
Risk

text block

Upplysningar om hur företag
hanterar likviditetsrisk [text
block]

Upplysningarna om hur företaget hanterar likviditetsrisk. [Se:
Likviditetsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 39 c

ifrs-full

DescriptionOfMaterialReconcilin
gItems

text

Beskrivning av väsentliga av
stämda poster

Beskrivningen av alla väsentliga avstämda poster. [Se: Vä
sentliga avstämda poster [member]]

upplysningar: IFRS 8 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

text

Beskrivning av längsta löptid
för tilldelade optioner för avtal
om aktierelaterade ersättningar

Beskrivningen av längsta löptid för tilldelade optioner för en
typ av avtal om aktierelaterade ersättningar som förelåg vid
något tillfälle under perioden. Ett företag med i allt väsentligt
liknande typer av avtal om aktierelaterade ersättningar kan slå
samman informationen. [Se: Avtal om aktierelaterade ersätt
ningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 a

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBasis text
ForNoncontrollingInterestInAcqui
reeRecognisedAtAcquisitionDate

Beskrivning av värderings
grund för innehav utan be
stämmande inflytande som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Beskrivningen av värderingsgrunden för ett innehav utan be
stämmande inflytande i ett förvärvat företag som redovisats per
förvärvstidpunkten för rörelseförvärv i vilket förvärvaren in
nehar mindre än 100 procent egetkapitalandelarna i det för
värvade företaget per förvärvstidpunkten. [Se: Rörelseförvärv
[member]; Innehav utan bestämmande inflytande som redo
visas per förvärvstidpunkten]

upplysningar: IFRS 3 B64 o i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfMeasurementDiffe
rencesForFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

text

Beskrivning av skillnader i
värdering för finansiella till
gångar som kan kvittas, rätts
ligt bindande ramavtal om
nettning eller liknande avtal

Beskrivningen av skillnader i värdering för finansiella till
gångar som kvittas eller är föremål för rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller liknande avtal. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDiffe
rencesForFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

text

Beskrivning av skillnader i
värdering för finansiella skul
der som kan kvittas, rättsligt
bindande ramavtal om nettning
eller liknande avtal

Beskrivningen av skillnader i värdering för finansiella skulder
som kvittas eller är föremål för rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller liknande avtal. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSett
lementForSharebasedPayment
Arrangement

text

Beskrivning av reglerings
metod för aktierelaterade er
sättningar

Beskrivningen av regleringsmetoden (till exempel med kon
tanter eller eget kapital) för en typ av avtal om aktierelaterade
ersättningar som förelåg vid något tillfälle under perioden. Ett
företag med i allt väsentligt liknande typer av avtal om ak
tierelaterade ersättningar kan slå samman informationen. [Se:
Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfMethodologyUsed
ToDetermineWhetherPresenting
EffectsOfChangesInLiabilitysCre
ditRiskInOtherComprehensiveIn
comeWouldCreateOrEnlargeAc
countingMismatchInProfitOrLoss

text

Beskrivning av den eller de
metoder som används för att
avgöra om redovisning av ef
fekter av förändringar i skul
dens kreditrisk i övrigt total
resultat skulle skapa eller
förstärka bristande överens
stämmelse i resultatet

Beskrivningen av den eller de metoder som används för att
avgöra om redovisning av effekterna av förändringar i en
finansiell skulds kreditrisk i övrigt totalresultat skulle skapa
eller förstärka en bristande överensstämmelse i resultatet. Om
ett företag är skyldigt att redovisa effekterna av förändringar i
skuldens kreditrisk i resultatet måste upplysningarna innehålla
en detaljerad beskrivning av det ekonomiska sambandet som
beskrivs mellan skuldens egenskaper och de andra finansiella
instrumentens egenskaper värderade till verkligt värde via re
sultatet vars värde har förändrats till följd av förändringar i
skuldens kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; finansiella in
strument, klass [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11 c

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensiti
vityAnalysisForActuarialAssump
tions

text

Beskrivning av metoder och
antaganden som används vid
förberedelse av känslighets
analys för aktuariella antagan
den

Beskrivningen av metoderna och antagandena som används
vid förberedelse av en känslighetsanalys för aktuariella anta
ganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

upplysningar: IAS 19 145 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensiti
vityAnalysisToChangesInRisk
ExposuresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivning av metoder och
antaganden som används vid
upprättande av känslighetsana
lys avseende förändringar i
riskexponeringar som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17

Beskrivningen av metoder och antaganden som används vid
upprättande av känslighetsanalys avseende förändringar i
riskexponeringar som härrör från avtal som faller inom till
lämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe
velopAndSubstantiateUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementAssets

text

Beskrivning av metoder som
används för att utveckla och
underbygga icke observerbara
indata som används vid vär
dering till verkligt värde, till
gångar

Beskrivningen av metoderna som används för att utveckla och
underbygga de icke observerbara indata som används vid
värderingen till verkligt värde av tillgångar.

exempel: IFRS 13 IE65 e,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe
velopAndSubstantiateUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av metoder som
används för att utveckla och
underbygga icke observerbara
indata som används vid vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av metoderna som används för att utveckla och
underbygga de icke observerbara indata som används vid
värderingen till verkligt värde av företagets egna egetkapital
instrument. [Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [mem
ber]]

exempel: IFRS 13 IE65 e,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe
velopAndSubstantiateUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementLiabilities

text

Beskrivning av metoder som
används för att utveckla och
underbygga icke observerbara
indata som används vid vär
dering till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av metoderna som används för att utveckla och
underbygga de icke observerbara indata som används vid
värderingen till verkligt värde av skulder.

exempel: IFRS 13 IE65 e,
exempel: IFRS 13 93 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEstima
tingInputsToThoseMethods

text

Beskrivning av metoder som
används för att värdera avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17 och för
faranden för uppskattning av
indata för dessa metoder

Beskrivningen av de metoder som används för att värdera avtal
som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17 och för
farandena för uppskattning av indata för dessa metoder.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureFairValueOfNoncashAs
setsDeclaredForDistribution
ToOwnersBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue

text

Beskrivning av metoder som
används vid värdering till
verkligt värde av icke-kontanta
tillgångar som beslutats för
utdelning till ägare innan de
finansiella rapporterna god
känns för utfärdande

Beskrivningen av metoder som används vid värdering till
verkligt värde av icke-kontanta tillgångar som beslutas för
utdelning när beslutsdatum infaller efter rapportperiodens slut,
men innan de finansiella rapporterna har godkänts för utfär
dande. [Se: Icke-kontanta tillgångar som beslutas för utdelning
till ägare innan de finansiella rapporterna godkänns för utfär
dande]

upplysningar: IFRIC 17 17 c

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedTo
MeasureRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivning av metoder som
Beskrivningen av de metoder som används för att värdera de
används för att värdera risker risker som härrör från avtal som faller inom tillämpnings
som härrör från avtal som fal området för IFRS 17.
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

upplysningar: IFRS 17 124 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToRe
cogniseRevenueFromContracts
WithCustomers

text

Beskrivning av metoder som
används för att redovisa in
täkter från avtal med kunder

upplysningar: IFRS 15 124 a

Beskrivningen av de metoder som används för att redovisa
intäkter från avtal med kunder. [Se: Intäkter från avtal med
kunder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfMethodToRecogni
seInsuranceAcquisition
CashFlowsWhenUsingPremiu
mAllocationApproach

text

Beskrivning av metod för att
redovisa kassaflöden för an
skaffning av försäkringsavtal
vid tillämpning av premieför
delningsmetod

Beskrivningen av den metod som valts av ett företag som
använder premiefördelningsmetoden för att redovisa kassaflö
den för anskaffning av försäkringsavtal vid tillämpning av
punkt 59 a i IFRS 17. Premiefördelningsmetoden beskrivs i
punkterna 53–59 i IFRS 17 och är en metod för förenklad
värdering av skulden för återstående försäkringsskydd för en
grupp av försäkringsavtal. [Se: Ökning (minskning) till följd av
kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal, försäkring
savtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 97 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAndAs text
sumptionsMadeToIncorporateEf
fectsOfExpectedEarlyExerciseS
hareOptionsGranted

Beskrivning av metod som
använts och antaganden som
gjorts i syfte att beakta effekter
av förväntad tidig inlösen,
tilldelade aktieoptioner

Beskrivningen av den metod som använts och de antaganden
som gjorts i syfte att beakta effekterna av tidig inlösen av
aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedToDe
termineAmortisationOfAssets
RecognisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWithCustomers

Beskrivning av metod som
används för att fastställa av
skrivningar av tillgångar redo
visade från kostnader för att
erhålla eller fullgöra avtal med
kunder

Beskrivningen av den metod som används för att fastställa
avskrivningarna av de tillgångar som redovisas från kost
naderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se:
Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller full
göra avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 127 b

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beskrivning av typ av bokfö
ringsfel under tidigare perioder
[text block]

Beskrivningen av typen av bokföringsfel under tidigare
perioder.

DescriptionOfNatureAndAmoun text
tOfAnyMeasurementPeriodAdjust
mentsRecognisedForParticularAs
setsLiabilitiesNoncontrollingInte
restsOrItemsOfConsideration

Beskrivning av karaktären på
justeringar under den vär
deringsperiod som redovisats
för vissa tillgångar, skulder,
innehav utan bestämmande in
flytande eller saker under
övervägande

Beskrivningen av karaktären på justeringarna under den vär upplysningar: IFRS 3 B67 a iii
deringsperiod som redovisats för vissa tillgångar, skulder, in
nehav utan bestämmande inflytande eller saker under över
vägande för vilka den första redovisningen av ett rörelseför
värv är ofullständig. [Se: Innehav utan bestämmande inflytan
de; Justeringar under värderingsperiod som redovisats för vissa
tillgångar, skulder, innehav utan bestämmande inflytande eller
saker under övervägande; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmoun
tOfChangeInAccountingEstimate

text block

Beskrivning av karaktären på
ändring i uppskattning [text
block]

Beskrivningen av karaktären på ändringar i uppskattningar och
bedömningar som påverkar den innevarande perioden eller
väntas påverka framtida perioder.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndAmoun
tOfChangeInEstimateDuringFina
lInterimPeriod

text

Beskrivning av karaktär och
storlek på ändring i uppskatt
ning under sista delårsperioden

Beskrivningen av karaktären och storleken på ändring i en
uppskattning av ett belopp som har rapporterats under en
delårsperiod som förändras betydande under räkenskapsårets
sista delårsperiod.

upplysningar: IAS 34 26

ifrs-full

DescriptionOfNatureAmountAnd
CorrectionOfAccountingErrors
InPriorPeriodsEstimate

ifrs-full

text block

Beteckning

upplysningar: IAS 8 49 a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureAndCarrying text
AmountOfAssetsObtained

Beskrivning av karaktär på
tillgångar som erhållits genom
kontroll över säkerheter eller
anspråk på andra former av
kreditförstärkning

Beskrivningen av karaktären på finansiella och icke-finansiella
tillgångar på de tillgångar som företagit har erhållit genom att
ta kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra former av
kreditförstärkning (till exempel garantier). [Se: Garantier
[member]; Tillgångar som erhållits genom kontroll över sä
kerheter eller anspråk på andra former av kreditförstärkning;
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 38 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffectO
fAnyAsymmetricalAllocations
ToReportableSegments

text

Beskrivning av karaktär och
effekt av asymmetriska fördel
ningar till segment för vilka
information ska lämnas

Beskrivningen av karaktär och effekt av asymmetriska fördel upplysningar: IFRS 8 27 f
ningar till segment för vilka information ska lämnas. Ett fö
retag kan till exempel fördela avskrivningar till ett segment
utan att fördela de aktuella avskrivna tillgångarna till samma
segment. [Se: Segmentrapportering [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsForAgric
ulturalActivityRecognisedInFinan
cialStatements

Beskrivning av arten och om
fattningen av statliga bidrag
till jordbruksverksamhet som
redovisas i finansiella rappor
ter

Beskrivningen av arten och omfattningen av statliga bidrag till
jordbruksverksamhet som redovisas i de finansiella rapporter
na. [Se: Den offentliga sektorn [member]; Statliga bidrag]

upplysningar: IAS 41 57 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfGovernmentGrantsRecognise
dInFinancialStatements

text

Beskrivning av art och om
fattning av statliga bidrag som
redovisas i finansiella rappor
ter

Beskrivningen av arten och omfattningen av statliga bidrag
som redovisas i de finansiella rapporterna. [Se: Statliga bidrag]

upplysningar: IAS 20 39 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExten
tOfRateregulatedActivity

text

Beskrivning av art och om
fattning av verksamhet som
prisreglerats

Beskrivningen av arten och omfattningen av verksamheten
som prisreglerats. [Se: Prisreglerade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 30 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureAndExten
tOfSignificantRestrictions
OnTransferOfFundsToParent

text

Beskrivning av karaktär på
och omfattning av betydande
begränsningar vad gäller över
föring av medel till företag

Beskrivningen av karaktären på och omfattningen av bety
dande begränsningar (exempelvis till följd av låneavtal eller
krav från tillsynsmyndighet) vad gäller andra företags förmåga
att överföra medel till rapporteringsenheten i form av utdelning
eller att återbetala lån eller förskott.

upplysningar: IFRS 12 22 a,
upplysningar: IFRS 12 19D a

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOfNon
controllingInterestsCanSignificant
lyRestrictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

Beskrivning av karaktär och
omfattning av vetorätter för
icke-kontrollerande intressen
som i betydande grad kan be
gränsa företagets förmåga att
få åtkomst till eller använda
koncernens tillgångar och re
glera dess skulder

Beskrivningen av karaktären och omfattningen av vetorätter för
icke-kontrollerande intressen som i betydande grad kan be
gränsa företagets förmåga att få åtkomst till eller använda
koncernens tillgångar och reglera dess skulder (så som att ett
moderföretag är skyldigt att reglera ett dotterföretags skulder
innan det reglerar sina egna skulder eller om det krävs god
kännande från icke-kontrollerande intressen för att få åtkomst
till ett dotterföretags tillgångar eller för att reglera dess skul
der). Vetorätter är rättigheter som har utformats för att skydda
innehavaren av denna rätt utan att denna part ges bestämmande
inflytande över det företag som vetorätten avser. [Se: Innehav
utan bestämmande inflytande; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 13 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinancia
lEffectOfBusinessCombinations
AfterReportingPeriodBeforeState
mentsAuthorisedForIssue

Beskrivning av karaktär på
och finansiell effekt av rörel
seförvärv efter rapportperioden
innan rapporter har godkänts
för utfärdande

Beskrivningen av karaktären på och den finansiella effekten av
rörelseförvärv efter rapportperiodens slut, men innan de fi
nansiella rapporterna har godkänts för utfärdande. [Se: Rörel
seförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 59 b

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureAndFinancia
lEffectOfBusinessCombinations
DuringPeriod

text

Beskrivning av karaktär på
och finansiell effekt av rörel
seförvärv under rapportperio
den

Beskrivningen av karaktären och den finansiella effekten av
upplysningar: IFRS 3 59 a
rörelseförvärv under den aktuella rapportperioden. [Se: Rörel
seförvärv [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPurpose
OfReservesWithinEquity

text

Beskrivning av karaktär hos
och syftet med reserver under
eget kapital

Beskrivningen av karaktären hos och syftet med reserver under
eget kapital. [Se: Övriga reserver]

upplysningar: IAS 1 79 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivitie
sOfBiologicalAssets

text

Beskrivning av vilken typ av
verksamhet som ingår i bio
logiska tillgångar

Beskrivningen av vilken typ av verksamhet som ingår i bio
logiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssets
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinancia
lYear

text

Beskrivning av karaktär på
tillgångar med betydande risk
för väsentlig justering under
nästkommande räkenskapsår

Beskrivningen av karaktären på tillgångar som är föremål för
antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av värdena av dessa tillgångar under nästkommande
räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefits
ProvidedByPlan

text

Beskrivning av karaktären hos
ersättningar som tillhandahålls
genom plan

Beskrivningen av vilka slags ersättningar som tillhandahålls
genom en förmånsbestämd plan (till exempel en förmåns
bestämd plan med slutlön eller en avgiftsbaserad plan med
garanterad avkastning). [Se: Förmånsbestämda planer [mem
ber]]

upplysningar: IAS 19 139 a i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChangeI
nAccountingPolicy

text

Beskrivning av karaktären på
byte av redovisningsprincip

Beskrivningen av karaktären på byte av redovisningsprincip
avseende första tillämpning av en IFRS. [Se: IFRS-standarder
[member]]

upplysningar: IAS 8 28 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

text
DescriptionOfNatureOfChan
gesFromPriorPeriodsInMeasure
mentMethodsUsedToDetermine
ReportedSegmentProfitOrLossAn
dEffectOfThoseChangesOnMeasu
reOfSegmentProfitOrLoss

Beskrivning av karaktär på
förändringar, jämfört med fö
regående perioder, i de vär
deringsmetoder som används
för att fastställa redovisat re
sultat för segment samt effekt
av dessa förändringar på re
sultatmåttet för segmentet

Beskrivningen av karaktären på förändringarna, jämfört med
föregående perioder, i de värderingsmetoder som används för
att fastställa det redovisade resultatet för segmentet samt den
eventuella effekten av dessa förändringar på detta resultatmått
för segmentet. [Se: Segmentrapportering [member]]

upplysningar: IFRS 8 27 e

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfAssetsMeasuredAtFairValue

text

Beskrivning av karaktär på
klass av tillgångar som vär
deras till verkligt värde

Beskrivningen av karaktären på klassen av de tillgångar som
värderas till verkligt värde, inklusive egenskaperna hos de
poster som värderas, som beaktas vid bestämning av relevanta
indata. [Se: Till verkligt värde [member]]

exempel: IFRS 13 IE64 a,
exempel: IFRS 13 92

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstruments
MeasuredAtFairValue

text

Beskrivning av karaktär på
klass av företagets egna eget
kapitalinstrument som värderas
till verkligt värde

Beskrivningen av karaktären på klassen av företagets egna
egetkapitalinstrument som värderas till verkligt värde, inklu
sive egenskaperna hos de poster som värderas, som beaktas vid
bestämning av relevanta indata. [Se: Till verkligt värde
[member]; Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE64 a,
exempel: IFRS 13 92
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beskrivning av karaktär på
klass av skulder som värderas
till verkligt värde

Beskrivningen av karaktären på klassen av de skulder som
värderas till verkligt värde, inklusive egenskaperna hos de
poster som värderas, som beaktas vid bestämning av relevanta
indata. [Se: Till verkligt värde [member]]

exempel: IFRS 13 IE64 a,
exempel: IFRS 13 92

DescriptionOfNatureOfClassOf
LiabilitiesMeasuredAtFairValue

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContingen text
tAssets

Beskrivning av karaktär på
eventualtillgångar

Beskrivningen av karaktären på möjliga tillgångar som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst kommer att be
kräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser,
som inte ligger helt inom företagets kontroll, inträffar eller
uteblir.

upplysningar: IAS 37 89

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

text

Beskrivning av motpartens
karaktär

Beskrivningen av karaktären hos andra transaktionsparter än
företaget.

exempel: IFRS 7 IG23 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsAssetsAndEnti
tysAssets

text

Beskrivning av karaktären på
skillnader mellan värderingar
av tillgångar i segment för
vilka information ska lämnas
och företagets tillgångar

Beskrivningen av karaktären på skillnaderna mellan vär
deringar av tillgångar i segment för vilka information ska
lämnas och företagets tillgångar. Dessa skillnader kan bestå av
olika redovisningsprinciper och principer för fördelning av
centralt uppkomna kostnader som måste förklaras för att den
redovisade segmentinformationen ska kunna tolkas. [Se: Seg
mentrapportering [member]]

upplysningar: IFRS 8 27 c

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsLiabilitiesAn
dEntitysLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beskrivning av art av skill
nader mellan värderingar av
skulder i segment för vilka
information ska lämnas och
företagets skulder

Beskrivningen av arten av skillnaderna mellan värderingar av
skulder i segment för vilka information ska lämnas och före
tagets skulder. Dessa skillnader kan bestå av olika redovis
ningsprinciper och principer för fördelningen av gemensamt
uppkomna skulder som måste förklaras för att den redovisade
segmentinformationen ska kunna tolkas. [Se: Segmentrappor
tering [member]]

upplysningar: IFRS 8 27 d

text
DescriptionOfNatureOfDifferen
cesBetweenMeasurementsOfRe
portableSegmentsProfitsOrLos
sesAndEntitysProfitOrLossBefore
IncomeTaxExpenseOrIncomeAnd
DiscontinuedOperations

Beskrivning av karaktär på
skillnader mellan resultatmått
för segment för vilka infor
mation ska lämnas och företa
gets resultat före skattekost
nader, skatteintäkter och av
veckling av verksamheter

Beskrivningen av karaktären på skillnaderna mellan resultat
måtten för segment för vilka information ska lämnas och fö
retagets resultat före skattekostnader, skatteintäkter och av
vecklade verksamheter. Dessa skillnader kan bestå av olika
redovisningsprinciper och principer för fördelningen av centralt
uppkomna kostnader som måste förklaras för att den rappor
terade segmentinformationen ska kunna tolkas. [Se: Avveck
lade verksamheter [member]; Segmentrapportering [member]]

upplysningar: IFRS 8 27 b

DescriptionOfNatureOfEntitys
OperationsAndPrincipalActivities

Beskrivning av verksamhetens
karaktär och huvudsakliga ak
tiviteter

Beskrivningen av verksamhetens karaktär och huvudsakliga
aktiviteter.

upplysningar: IAS 1 138 b

text
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithAssociate

text

Beskrivning av karaktär av
företagets förbindelse med in
tresseföretag

Beskrivningen av karaktären av företagets förbindelse med ett
intresseföretag (exempelvis beskrivning av arten av intres
seföretagets verksamheter och om de är av strategisk betydelse
för företagets verksamheter). [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointOperation

text

Beskrivning av karaktär av
Beskrivningen av karaktären av företagets förbindelse med en
företagets förbindelse med ge gemensam verksamhet (exempelvis beskrivning av arten av
mensam verksamhet
den gemensamma verksamhetens verksamheter och om de är
av strategisk betydelse för företagets verksamheter). [Se: Ge
mensamma verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitys
RelationshipWithJointVenture

text

Beskrivning av karaktär av
företagets förbindelse med ett
joint venture

Beskrivningen av karaktären av företagets förbindelse med ett upplysningar: IFRS 12 21 a ii
joint venture (exempelvis beskrivning av arten av verksamhe
terna hos ett joint venture och om de är av strategisk betydelse
för företagets verksamheter). [Se: Joint ventures [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinancial
Statements

text

Beskrivning av de finansiella
rapporternas karaktär

Beskrivning av de finansiella rapporternas karaktär (exempel
vis huruvida de finansiella rapporterna avser ett enskilt företag
eller en koncern).

upplysningar: IAS 1 51 b,
upplysningar: IAS 27 16 a,
upplysningar: IAS 27 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGoodsOr
ServicesThatEntityHasPromised
ToTransfer

text

Beskrivning av typ av varor
eller tjänster som företaget har
förbundit sig att överföra

Beskrivningen av den typ av varor eller tjänster som företaget
har förbundit sig att överföra till kunderna.

upplysningar: IFRS 15 119 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureOfImpen
dingChangeInAccountingPolicy

text

Beskrivning av karaktär på
väntat byte av redovisnings
princip

Beskrivningen av karaktären på det väntade bytet av redovis exempel: IAS 8 31 b
ningsprincip eller de väntade bytena av redovisningsprinci
perna till följd av en ny IFRS som har utfärdats men ännu inte
trätt i kraft.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndividua
lAsset

text

Beskrivning av karaktär på en
enskild tillgång

Beskrivningen av karaktären på en enskild tillgång för vilken
väsentlig nedskrivning redovisas eller återförs under perioden.
[Se: Nedskrivning]

upplysningar: IAS 36 130 c i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInterestIn
Funds

text

Beskrivning av karaktär på
intresse i fonder

Beskrivningen av karaktären på företagets intresse i fonder för
nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder.

upplysningar: IFRIC 5 11

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilities
ConnectedWithInsuranceThatAre
NotLiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4

text

Beskrivning av karaktär på
skulder som är försäkrings
relaterade och som inte är
skulder som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 4

Beskrivningen av karaktären på de skulder som är försäk
ringsrelaterade och som inte är skulder som härrör från avtal
som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 4.

upplysningar: IFRS 4 39C a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentsWithinNextFinancia
lYear

text

Beskrivning av karaktär på
skulder med betydande risk för
väsentlig justering under näst
kommande räkenskapsår

Beskrivningen av karaktären på skulder som är föremål för
antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av värdena av dessa skulder under nästkommande
räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureOfMainAd
justmentsThatWouldMakeHistori
calSummariesOrComparative
InformationPresentedInAccordan
ceWithPreviousGAAPComply
WithIFRSs

text

Beskrivning av karaktär på de
huvudsakliga justeringar som
skulle göra att historiska sam
manfattningar eller jämförande
information som presenterades
enligt tidigare redovisnings
principer överensstämmer med
IFRS-standarder

Beskrivningen av karaktären på de huvudsakliga justeringar
upplysningar: IFRS 1 22 b
som skulle göra att historiska sammanfattningar eller jäm
förande information som presenterades enligt tidigare redovis
ningsprinciper överensstämmer med IFRS-standarder. [Se: Ti
digare redovisningsprinciper [member]; IFRS-standarder
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNecessary
AdjustmentToProvideComparati
veInformation

text

Beskrivning av karaktär på
nödvändiga justeringar för att
tillhandahålla jämförande in
formation

Beskrivningen, när det är praktiskt ogenomförbart att omklas upplysningar: IAS 1 42 b
sificera jämförelsetal, av karaktären på de justeringar som
skulle ha genomförts om jämförelsetalen hade blivit
omklassificerade.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNonadjus
tingEventAfterReportingPeriod

text

Beskrivning av karaktär på
händelse efter rapportperiodens
slut som inte beaktas

Beskrivningen av karaktären på en händelse efter rapportpe
riodens slut som inte beaktas. [Se: Händelser efter rapportpe
riodens slut som inte beaktas [member]]

upplysningar: IAS 10 21 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNoncas
hAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFinanci
alStatementsAuthorisedForIssue

text

Beskrivning av karaktär på
icke-kontanta tillgångar som
innehas för utdelning till ägare
som beslutas innan de finansi
ella rapporterna godkänns för
utfärdande

Beskrivningen av karaktären på icke-kontanta tillgångar som
ska delas ut i form av utdelning när beslutsdatum infaller efter
rapportperiodens slut, men innan de finansiella rapporterna har
godkänts för utfärdande.

upplysningar: IFRIC 17 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObligation text
ContingentLiabilities

Beskrivning av förpliktelsens
karaktär, eventualförpliktelser

Beskrivningen av förpliktelsens karaktär vad gäller eventual
förpliktelser. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 86
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureOfObligation text
ContingentLiabilitiesInBusiness
Combination

Beskrivning av förpliktelsens
karaktär, eventualförpliktelser i
rörelseförvärv

Beskrivningen av förpliktelsens karaktär vad gäller eventual
förpliktelser i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser
[member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c,
upplysningar: IFRS 3 B64 j,
upplysningar: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObligatio
nOtherProvisions

text

Beskrivning av förpliktelsens
karaktär, övriga avsättningar

Beskrivningen av förpliktelsens karaktär vad gäller övriga av upplysningar: IAS 37 85 a
sättningar. [Se: Övriga avsättningar]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassifi
cationOrChangesInPresentation

text

Beskrivning av karaktär på
Beskrivningen av karaktären på omklassificeringarna eller
omklassificeringarna eller änd ändringarna i uppställningen.
ringarna i uppställningen

upplysningar: IAS 1 41 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegulato
ryRatesettingProcess

text

Beskrivning av karaktär på
prisregleringsprocess

Beskrivningen av karaktären på prisregleringsprocessen.

upplysningar: IFRS 14 30 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated
PartyRelationship

text

Beskrivning av karaktären på
närståenderelation

Beskrivningen av karaktären på närståenderelationer. [Se:
Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelations
hipBetweenTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntiretyAndAssociated
Liabilities

text

Beskrivning av karaktären av
sambandet mellan de över
förda finansiella tillgångar som
inte har tagits bort från rap
porten över finansiell ställning
helt och hållet och de skulder
som är knutna till dem

Beskrivningen av karaktären på samband mellan överförda
finansiella tillgångarna som inte har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt och hållet och de skulder som är
knutna till dessa, inklusive restriktioner till följd av över
föringen på det rapporterande företagets användning av de
överförda tillgångarna. [Se: Överförda finansiella tillgångar
som inte har tagits bort från rapporten över finansiell ställning
helt och hållet [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfNatureOfRelations text
hipWithSubsidiaryWhereParent
HasDirectlyOrIndirectlyLessThan
HalfOfVotingPower

Beskrivning av viktiga be
dömningar och antaganden
som gjorts vid fastställandet av
att ett företag har bestäm
mande inflytande över ett an
nat företag trots att det innehar
mindre än hälften av de röst
berättigande aktierna

Beskrivningen av viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att det har bestämmande inflytande
över ett annat företag trots att det innehar mindre än hälften av
de röstberättigande aktierna.

exempel: IFRS 12 9 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisks
BeingHedged

text

Beskrivning av säkrade riskers
karaktär

Beskrivningen av säkrade riskers karaktär.

upplysningar: IFRS 7 22 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy

text

Beskrivningen av karaktären på ett frivilligt byte av
Beskrivning av karaktären på
frivilligt byte av redovisnings redovisningsprincip.
princip

upplysningar: IAS 8 29 a

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAssetOr text
DisposalGroupHeldForSaleWhich
WereSoldOrReclassified

Beskrivning av anläggnings
tillgång eller avyttringsgrupp
som innehas för försäljning
som sålts eller omklassificerats

Beskrivningen av anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper
som antingen klassificerats som att de innehas för försäljning
eller sålts. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper
som klassificeras som att de innehas för försäljning; Avytt
ringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning
[member]]

upplysningar: IFRS 5 41 a

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMeasu
resOrEstimatesOfBiologicalAssets

Beskrivning av icke-finansiella
mått eller uppskattningar av
fysiska kvantiteter av bio
logiska tillgångar och produk
tion av jord- och skogsbruks
produkter

Beskrivningen av icke-finansiella mått eller uppskattningar av
de fysiska kvantiteterna av biologiska tillgångar och produk
tionen av jord- och skogsbruksprodukter. [Se: Biologiska till
gångar]

upplysningar: IAS 41 46 b

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk

text

Beskrivning av mål, riktlinjer
och processer för riskhantering

Beskrivningen av mål, riktlinjer och processer för hantering av
risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 b

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingRisk
sArisingFromInsuranceCon
tractsAndMethodsUsedToMana
geThoseRisks

text

Beskrivning av mål, principer
och förfaranden för hantering
av risker som härrör från för
säkringsavtal och metoder som
används för att hantera dessa
risker

Beskrivningen av företagets mål, principer och förfaranden för
hantering av risker som härrör från försäkringsavtal och de
metoder som används för hantera dessa risker. [Se: Typer av
försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 39 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManag
ingRisksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

text

Beskrivning av mål, riktlinjer
och processer för att hantera
risker som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17

Beskrivningen av företagets mål, riktlinjer och processer för att
hantera risker som härrör från avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 124 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimilarO
bligations

text

Beskrivning av skyldigheter
vid retur, återbetalning och
andra liknande skyldigheter

Beskrivningen av skyldigheter vid retur, återbetalning och an upplysningar: IFRS 15 119 d
dra liknande skyldigheter i avtal med kunder.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShareOp X.XX
tionsGranted
duration

Löptid för tilldelade aktie
optioner

Löptiden för tilldelade aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beskrivningen av optionsvärderingsmodellen som används för
tilldelade aktieoptioner. [Se: Optionsvärderingsmodell [mem
ber]]

Hänvisningar

DescriptionOfOptionPricing
ModelShareOptionsGranted

text

Beskrivning av optionsvär
deringsmodell för tilldelade
aktieoptioner

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccounting
PoliciesRelevantToUnderstandin
gOfFinancialStatements

text block

Beskrivning av övriga redo
Beskrivningen av redovisningsprinciper som är relevanta för en
visningsprinciper som är rele förståelse av finansiella rapporter som företaget inte separat
vanta för förståelse av finansi lämnar uppgifter om.
ella rapporter [text block]

upplysningar: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInterest

text

Beskrivning av rättigheter,
förmånsordningar och restrik
tioner hänförliga till ett slag av
eget kapital av företag utan
aktiekapital

Beskrivningen av de rättigheter, förmånsordningar och re
striktioner som är hänförliga till ett slag av eget kapital av ett
företag utan aktiekapital. [Se: Aktiekapital [member]; Övrigt
intresse i eget kapital]

upplysningar: IAS 1 80

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformationU
sedToAssessCreditQuality

text

Beskrivning av övrig infor
mation som används för att
bedöma kreditkvalitet

Beskrivningen av den information som används för att bedöma
kreditkvaliteten på finansiella tillgångar med kreditrisker som
varken är förfallna eller nedskrivna som företaget inte separat
redovisar. [Se: Kreditrisk [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfOtherInputsToOp
tionsPricingModelShareOptions
Granted

text

Beskrivning av andra indata i
optionsvärderingsmodell, till
delade aktieoptioner

Beskrivningen av indata i optionsvärderingsmodell för till
delade aktieoptioner som företaget inte separat redovisar. [Se:
Optionsvärderingsmodell [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beskrivningen av transaktioner med en stat som har bestäm
mande inflytande, eller gemensamt bestämmande inflytande,
eller betydande inflytande över, det rapporterande företaget och
företag som är under bestämmande inflytande, eller gemensamt
bestämmande inflytande, eller betydande inflytande, av staten
som sammantaget men inte enskilt är betydande.

Hänvisningar

DescriptionOfOtherTransactionsT text
hatAreCollectivelySignificant

Beskrivning av övriga trans
aktioner som sammantaget är
väsentliga

upplysningar: IAS 24 26 b ii

ifrs-full

DescriptionOfPerformanceObliga
tionsToArrangeForAnotherParty
ToTransferGoodsOrServices

text

Beskrivning av prestationsåta Beskrivningen av de prestationsåtaganden som innebär att sä upplysningar: IFRS 15 119 c
ganden som innebär att säker kerställa att en annan part överför varor eller tjänster till
ställa att en annan part överför kunderna. [Se: Prestationsåtaganden [member]]
varor eller tjänster

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Beskrivning av perioder under
vilka kassaflöden väntas på
verka resultatet

Beskrivningen av perioder under vilka kassaflöden väntas på upplysningar: IFRS 7 23 a – sista
verka resultatet för kassaflödessäkringar. [Se: Kassaflödessäk giltighetsdag 2021-01-01
ringar [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Beskrivning av perioder under
vilka kassaflöden väntas upp
komma

Beskrivningen av perioder under vilka kassaflöden väntas
uppkomma för kassaflödessäkringar. [Se: Kassaflödessäkringar
[member]]

upplysningar: IFRS 7 23 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfPlanAmendmentsC
urtailmentsAndSettlements

text

Beskrivning av ändringar i
planen, reduceringar och re
gleringar

Beskrivningen av ändringar i förmånsbestämd plan, reduce
ringar och regleringar [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 139 c

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadilyCon
vertibleIntoCashOrForUsingT
hemInItsOperations

text block

Beskrivning av strategier för
avyttring av tillgångar eller för
användning av tillgångar i rö
relsen som har erhållits genom
kontroll över säkerheter eller
andra former av kreditförs
tärkning [text block]

Beskrivningen av strategierna för avyttring av tillgångar, eller
för användning av tillgångar i rörelsen, som företagit har er
hållit genom att ta kontroll över säkerheter eller att ta i anspråk
andra former av kreditförstärkning (till exempel garantier) när
tillgångarna inte är direkt konverteringsbara till kontanter. [Se:
Garantier [member]]

upplysningar: IFRS 7 38 b

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
ningContributionOfDefinedBene
fitPlansThatShareRisksBetween
VariousEntities

text block

Beskrivning av policy som
används för att fastställa avgift
för förmånsbestämda planer
som delar riskerna mellan fö
retag under samma bestäm
mande inflytande [text block]

Beskrivningen av den policy som används för att fastställa den
avgift företaget ska betala för förmånsbestämda planer som
delar riskerna mellan företag under samma bestämmande in
flytande. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 149 b

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredAs
sets

Beskrivning av principer för
att bestämma när överföringar
mellan nivåerna anses ha ägt
rum, tillgångar

Beskrivningen av principer för att bestämma när överföringar
av tillgångar mellan nivåerna i hierarkin för verkligt värde
anses ha ägt rum. Principen för bestämning av tidpunkt för
redovisning av överföringar ska vara samma för överföringar
till nivåerna och överföringar från nivåerna.

upplysningar: IFRS 13 93 c,
upplysningar: IFRS 13 93 e iv,
upplysningar: IFRS 13 95
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredEn
titysOwnEquityInstruments

Beskrivning av principer för
att bestämma när överföringar
mellan nivåerna anses ha ägt
rum, företagets egna egetkapi
talinstrument

Beskrivningen av principer för att bestämma när överföringar
av företagets egna egetkapitalinstrument mellan nivåerna i
hierarkin för verkligt värde anses ha ägt rum. Principen för
bestämning av tidpunkt för redovisning av överföringar ska
vara samma för överföringar till nivåerna och överföringar från
nivåerna. [Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c,
upplysningar: IFRS 13 93 e iv,
upplysningar: IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermi
text
ningWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredLia
bilities

Beskrivning av principer för
att bestämma när överföringar
mellan nivåerna anses ha ägt
rum, skulder

Beskrivningen av principer för att bestämma när överföringar
av skulder mellan nivåerna i hierarkin för verkligt värde anses
ha ägt rum. Principen för bestämning av tidpunkt för redo
visning av överföringar ska vara samma för överföringar till
nivåerna och överföringar från nivåerna.

upplysningar: IFRS 13 93 c,
upplysningar: IFRS 13 93 e iv,
upplysningar: IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedient
sUsedWhenApplyingIFRS15Ret
rospectively

text

Beskrivning av praktiska lös
ningar som har använts vid
tillämpning av IFRS 15 retro
aktivt

Beskrivningen av de praktiska lösningar som har använts vid
tillämpning av IFRS 15 retroaktivt.

upplysningar: IFRS 15 C6 a

ifrs-full

DescriptionOfPresentationC
urrency

text

Beskrivning av rapporterings
valuta

Beskrivningen av den valuta i vilken de finansiella rapporterna
upprättas.

upplysningar: IAS 1 51 d vii,
upplysningar: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasonsFor text
BusinessCombination

Beskrivning av främsta anled
ningar till rörelseförvärv

Beskrivningen av de främsta anledningarna till rörelseförvär
vet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfProcessForAna
lysingChangesInFairValueMeasu
rementsAssets

text

Beskrivning av process för att
analysera förändringar i vär
deringar till verkligt värde,
tillgångar

Beskrivningen av processen för att analysera förändringar i
värderingarna till verkligt värde av tillgångar mellan perioder.

exempel: IFRS 13 IE65 c,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAna
lysingChangesInFairValueMeasu
rementsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av process för att
analysera förändringar i vär
deringar till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av processen för att analysera förändringar i
värderingarna till verkligt värde av företagets egna egetkapi
talinstrument mellan perioder. [Se: Företagets egna egetkapi
talinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE65 c,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessForAna
lysingChangesInFairValueMeasu
rementsLiabilities

text

Beskrivning av process för att
analysera förändringar i vär
deringar till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av processen för att analysera förändringar i
värderingarna till verkligt värde av skulder mellan perioder.

exempel: IFRS 13 IE65 c,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgenciesU
sed

text

Beskrivning av kreditvär
deringsinstitut som används

Beskrivningen av kreditvärderingsinstitut som används för att
bedöma kreditkvaliteten för företagets finansiella tillgångar.
[Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG24 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChange
InFunctionalCurrency

text

Beskrivning av skäl till byte
av funktionell valuta

Beskrivningen av skälet till ett byte av företagets funktionella
valuta. Den funktionella valutan är valutan i den primära
ekonomiska miljö där företaget bedriver sin verksamhet.

upplysningar: IAS 21 54
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonForChange
InMethodsAndAssumptionsUsed
InPreparingSensitivityAnalysis

text

Beskrivning av skäl till för
ändringar i metoder och anta
ganden som används vid för
beredelse av känslighetsanalys

Beskrivningen av skäl till förändringar i de metoder och an upplysningar: IFRS 7 40 c
taganden som används vid förberedelse av en känslighetsana
lys av de typer av marknadsrisk som företaget är exponerat för.
[Se: Marknadsrisk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDis
posingOfInvestmentsInEquity
InstrumentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
come

text

Beskrivning av skäl till avytt
rande av investeringar i eget
kapitalinstrument som identi
fieras som värderade till verk
ligt värde via övrigt totalre
sultat

Beskrivningen av skälet till avyttrande av investeringar i
egetkapitalinstrument som företaget har identifierat som vär
derade till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Investe
ringar i egetkapitalinstrument som identifieras som värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat [member]]

upplysningar: IFRS 7 11B a

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReassess text
mentWhetherInsurersActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Beskrivning av skäl till ny
bedömning av om försäk
ringsgivares verksamhet är
huvudsakligen försäkringsrela
terad

Beskrivningen av skälet till den nya bedömningen av om en
försäkringsgivares verksamhet är huvudsakligen försäkrings
relaterad.

upplysningar: IFRS 4 39C c i –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclas
sificationOrChangesInPresentation

text

Beskrivning av skäl till
omklassificeringar eller änd
ringar i uppställningen

Beskrivningen av skälet till omklassificeringarna eller änd
ringarna i uppställningen.

upplysningar: IAS 1 41 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonForUs
ingLongerOrShorterReporting
Period

text

Beskrivning av skäl till an
vändning av längre eller kor
tare rapportperioder

Beskrivningen av skälet till användning av en längre eller
kortare rapportperiod när företaget ändrar slutet på rapportpe
rioden och utformar finansiella rapporter för en period som är
längre eller kortare än ett år.

upplysningar: IAS 1 36 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonForUsingPre text
sentationAlternative

Beskrivning av skäl till att
detta alternativ används

Beskrivningen av skälen till att ett oåterkalleligt val görs att
redovisa efterföljande förändringar i verkligt värde för en in
vestering i ett egetkapitalinstrument som inte innehas för
handel i övrigt totalresultat. [Se: Till verkligt värde [member];
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11A b

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDerecog
nitionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

text

Beskrivning av skäl till bort
tagande från rapporten över
finansiell ställning av finansi
ella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde

Beskrivningen av skälet till borttagandet från rapporten över
finansiell ställning av finansiella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till
upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20A

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsAndFac
torsWhyAmountOfChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRiskNotFaithfullyRe
present

Beskrivning av skäl och vik
tiga faktorer till varför värdet
på förändringar i verkligt
värde för finansiella tillgångar
och finansiella skulder som
kan hänföras till förändringar i
kreditrisk inte representeras
troget

Beskrivningen av skälen och viktiga faktorer till varför de
upplysningar om förändringar i verkligt värde för finansiella
tillgångar och finansiella skulder som kan hänföras till för
ändringar i kreditrisk inte troget representerar dessa föränd
ringar. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella tillgångar; Fi
nansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 11 b

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange
InValuationTechniqueUsedInFair
ValueMeasurementAssets

Beskrivning av skäl till för
ändring i värderingsteknik som
används vid värdering till
verkligt värde, tillgångar

Beskrivning av skälen till förändring i värderingsteknik (ex
empelvis en ändring från en marknadsansats till avkastnings
värdeansatsen eller användning av en ytterligare värderings
teknik) för värderingen av tillgångar till verkligt värde. [Se:
Avkastningsvärdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForChange
InValuationTechniqueUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Beskrivning av skäl till för
ändring i värderingsteknik som
används vid värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Beskrivning av skälen till förändring i värderingsteknik (ex
empelvis en ändring från en marknadsansats till avkastnings
värdeansatsen eller användning av en ytterligare värderings
teknik) för värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument. [Se: Företagets egna egetkapitalinstru
ment [member]; Avkastningsvärdeansats [member]; Mark
nadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange
InValuationTechniqueUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Beskrivning av skäl till för
ändring i värderingsteknik som
används vid värdering till
verkligt värde, skulder

Beskrivning av skälen till förändring i värderingsteknik (ex
empelvis en ändring från en marknadsansats till avkastnings
värdeansatsen eller användning av en ytterligare värderings
teknik) för värderingen av skulder till verkligt värde. [Se:
Avkastningsvärdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange
InValuationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCostsOf
Disposal

text

Beskrivning av skäl till för
ändring i värderingsteknik som
används vid värdering till
verkligt värde efter avdrag för
kostnader vid försäljning/ut
rangering

Beskrivningen av skälen till förändring i värderingsteknik som
används vid värdering till verkligt värde efter avdrag för
kostnader vid försäljning/utrangering. [Se: Värderingstekniker
[member]]

upplysningar: IAS 36 134 e iiB,
upplysningar: IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForC
hangeOfInvestmentEntityStatus

text

Beskrivning av skäl till in
vestmentföretags statusändring

Beskrivningen av skälen till ett investmentföretags statusänd
ring. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text block]]

upplysningar: IFRS 12 9B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForChang
esInMethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions

text

Beskrivning av skäl till för
ändringar i metoder och anta
ganden som används vid för
beredelse av känslighetsanalys
av aktuariella antaganden

Beskrivningen av skälen till förändring i de metoder och an upplysningar: IAS 19 145 c
taganden som används vid förberedelse av en känslighetsana
lys av aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChang
esInMethodsAndAssumptions
UsedInPreparingSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposuresT
hatAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

text

Beskrivning av skäl för änd
ringar av metoder och anta
ganden som används vid upp
rättande av känslighetsanalys
av förändringar i riskexpone
ringar som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17

Beskrivningen av skälen för ändringar i de metoder och an
taganden som används vid upprättande av känslighetsanalys av
förändringar i riskexponeringar som härrör från avtal som
faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChang
esInMethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
ProcessesForEstimatingInputs
ToThoseMethods

text

Beskrivning av skäl för änd
ringar i metoder som används
för att värdera avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 och förfaranden för
uppskattning av indata för
dessa metoder

Beskrivningen av skälen för förändringar i de metoder som
används för att värdera avtal som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17 och förfarandena för uppskattning av
indata för dessa metoder.

upplysningar: IFRS 17 117 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForChan
gingWayCashgeneratingUnitIsI
dentified

text

Beskrivning av skäl till varför
sättet att definiera kassage
nererande enhet ändrats

Beskrivningen av skälen till varför sättet att definiera en kas upplysningar: IAS 36 130 d iii
sagenererande enhet ändrats om den gruppering av tillgångar
som genomförts i syfte att fastställa den kassagenererande
enheten ändrats jämfört med när enhetens återvinningsvärde
senast fastställdes (om tillämpligt). [Se: Kassagenererande en
heter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForConclu
dingThatEntityIsInvestmentEnti
tyIfItDoesNotHaveOneOrMore
TypicalCharacteristics

text

Beskrivning av skäl som fast
ställer att företaget är ett in
vestmentföretag om det inte
uppvisar en eller flera av de
egenskaper som är typiska

Beskrivningen av skälen som fastställer att företaget är ett
investmentföretag om det inte uppvisar en eller flera av de
egenskaper som är typiska för ett investmentföretag. [Se:
Upplysningar om investmentföretag [text block]]

upplysningar: IFRS 12 9A

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS17

Beskrivning av skäl för iden
tifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella till
gångar som värderade till
verkligt värde via resultatet per
den första tillämpningsdagen
för IFRS 17

Beskrivningen av skälen för eventuell identifiering eller upp
hörande av identifiering av finansiella tillgångar som värderade
till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 4.1.5 i
IFRS 9 per den första tillämpningsdagen för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C33 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossWhenApp
lyingAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNegative
Compensation

Beskrivning av skäl till iden
tifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella till
gångar som värderade till
verkligt värde via resultatet vid
tillämpning av ändringar av
IFRS 9 för rätt till förtida in
lösen med negativ ersättning

Beskrivningen av skälen till identifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella tillgångar som är värderade till
verkligt värde via resultatet då ett företag tillämpar ändringarna
av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ ersättning.
[Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet]

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 d

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancia
lAssetsOrFinancialLiabilitiesAs
MeasuredAtFairValueThroughPro
fitOrLossAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9

Beskrivning av skäl till iden
tifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella till
gångar eller finansiella skulder
som värderade till verkligt
värde via resultatet per den
första tillämpningsdagen av
IFRS 9

Beskrivningen av skälen till eventuell identifiering eller upp
hörande av identifiering av finansiella tillgångar eller finansi
ella skulder som värderade till verkligt värde via resultatet per
den första tillämpningsdagen för IFRS 9.

upplysningar: IFRS 7 42J b

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesigna text
tionOrDedesignationOfFinancial
LiabilitiesAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossWhenApp
lyingAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNegative
Compensation

Beskrivning av skäl till iden
tifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella
skulder som värderade till
verkligt värde via resultatet vid
tillämpning av ändringar av
IFRS 9 för rätt till förtida in
lösen med negativ ersättning

Beskrivningen av skälen till identifiering eller upphörande av
identifiering av finansiella skulder som värderade till verkligt
värde via resultatet då ett företag tillämpar ändringarna av
IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ ersättning. [Se:
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via rapporten
över totalresultat]

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementAssets

text

Beskrivning av skäl till vär
dering till verkligt värde, till
gångar

Beskrivningen av skälen till värderingen av tillgångar till
verkligt värde.

upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Beskrivning av skäl till vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av skälen till värderingen av företagets egna
egetkapitalinstrument till verkligt värde. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVa
lueMeasurementLiabilities

text

Beskrivning av skäl till vär
dering till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av skälen till värderingen av skulder till verkligt
värde.

upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Beskrivning av skäl till att
stöd tillhandahålls till struk
turerat företag utan avtalsmäs
sig förpliktelse

Beskrivningen av skälen till att finansiellt eller annat stöd
tillhandahålls (till exempel köp av tillgångar, eller instrument
som har emitterats, av det strukturerade företaget) till ett
strukturerat företag utan en avtalsmässig förpliktelse, inbegripet
omständigheter där moderföretaget eller dess dotterföretag har
bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd.

upplysningar: IFRS 12 15 b,
upplysningar: IFRS 12 30 b

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToSubsidiaryWith
outHavingContractualObligation
ToDoSo

text

Beskrivning av skäl till att
stöd tillhandahålls till dotter
företag av investmentföretag
eller dess dotterföretag utan
avtalsmässig förpliktelse

Beskrivningen av skälen till att stöd tillhandahålls till ett dot upplysningar: IFRS 12 19E b
terföretag av investmentföretag eller dess dotterföretag utan
avtalsmässig förpliktelse. [Se: Upplysningar om investmentfö
retag [text block]; Dotterföretag [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Beskrivning av skäl till över
föringar till nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, tillgångar

Beskrivningen av skälen till överföringar av tillgångar till nivå
3 i hierarkin för verkligt värde. [Se: Nivå 3 i verkligt värdehierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av skäl till över
föringar till nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, företagets
egna egetkapitalinstrument

Beskrivningen av skälen till överföringar av företagets egna
egetkapitalinstrument till nivå 3 i hierarkin för verkligt värde.
[Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [member]; Nivå 3 i
verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyLiabilities

text

Beskrivning av skäl till över
föringar till nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, skulder

Beskrivningen av skälen till överföringar av skulder till nivå 3
i hierarkin för verkligt värde. [Se: Nivå 3 i verkligt värdehierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOfCumulativeGainLossWithi
nEquity

text

Beskrivning av skäl till över
föringar av ackumulerad vinst
(förlust) under eget kapital om
förändringar i skuldens kredit
risk redovisas i övrigt totalre
sultat

Beskrivningen av skälen till överföringar under eget kapital av upplysningar: IFRS 7 10 c
ackumulerad vinst (förlust) på en finansiell skuld som identi
fieras som värderad till verkligt värde via resultatet om före
taget är skyldigt att redovisa effekterna av förändringarna i
skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat. [Se: Finansiella skul
der värderade till verkligt värde via resultatet; Överföringar av
ackumulerad vinst (förlust) under eget kapital om förändringar
i skuldens kreditrisk redovisas i övrigt totalresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyAssets

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde,
tillgångar

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde av tillgångar som innehas i slutet
av rapportperioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki
[member]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
text
fersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde av företagets egna egetkapital
instrument som innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Nivå 1
i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå 2 i verkligt värdehierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2OfFa
irValueHierarchyLiabilities

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 1 till nivå 2
i hierarkin för verkligt värde av skulder som innehas i slutet av
rapportperioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [mem
ber]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyAssets

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde,
tillgångar

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde av tillgångar som innehas i slutet
av rapportperioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki
[member]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsForTrans
text
fersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde av företagets egna egetkapital
instrument som innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Nivå 1
i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå 2 i verkligt värdehierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1OfFa
irValueHierarchyLiabilities

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av skälen till överföringar från nivå 2 till nivå 1
i hierarkin för verkligt värde av skulder som innehas i slutet av
rapportperioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [mem
ber]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, tillgångar

Beskrivningen av skälen till överföringar av tillgångar från
nivå 3 i hierarkin för verkligt värde. [Se: Nivå 3 i verkligt
värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, företagets
egna egetkapitalinstrument

Beskrivningen av skälen till överföringar av företagets egna
egetkapitalinstrument från nivå 3 i hierarkin för verkligt värde.
[Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [member]; Nivå 3 i
verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Beskrivning av skäl till över
föringar från nivå 3 i hierarkin
för verkligt värde, skulder

Beskrivningen av skälen till överföringar av skulder från nivå
3 i hierarkin för verkligt värde. [Se: Nivå 3 i verkligt värdehierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonsWhyApp
lyingNewAccountingPolicyProvi
desReliableAndMoreRelevant
Information

text

Beskrivning av skälen till var Beskrivningen av skälen till varför tillämpningen av en ny
för tillämpningen av ny redo redovisningsprincip leder till tillförlitlig och mer relevant
visningsprincip leder till till
information.
förlitlig och mer relevant in
formation

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyInitia
lAccountingForBusinessCombina
tionIsIncomplete

text

Beskrivning av anledningar till
varför första redovisningen av
rörelseförvärvet är ofullständig

Beskrivningen av anledningarna till varför första redovisningen upplysningar: IFRS 3 B67 a i
av rörelseförvärvet är ofullständig. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabili text
tyCannotBeMeasuredReliably

Beskrivning av anledningar till
varför förpliktelsen inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt

Beskrivningen av anledningarna till varför det verkliga värdet
av en eventualförpliktelse vid rörelseförvärv inte kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. [Se: Eventualförpliktelser [member];
Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 j ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAs
sociateIsOvercome

Beskrivning av anledningar till
varför antagande att ägarföre
tag inte har betydande infly
tande åsidosätts när dess andel
i investeringsobjektet är
mindre än 20 procent

Beskrivningen av viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att företaget har betydande infly
tande över ett annat företag trots att det innehar mindre än 20
procent av de röstberättigande aktierna i det andra företaget.

exempel: IFRS 12 9 e

text

upplysningar: IAS 8 29 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beskrivning av anledningar till
varför antagande att ägarföre
tag har betydande inflytande
åsidosätts när dess andel i in
vesteringsobjektet är mer än
20 procent

Beskrivningen av viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att företaget inte har betydande
inflytande över ett annat företag trots att det innehar mer än 20
procent av de röstberättigande aktierna i ett annat företag.

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOfMoreT
hanTwentyPerCentInAssociateI
sOvercome

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySepara text
teFinancialStatementsArePrepare
dIfNotRequiredByLaw

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyTrans
actionResultedInGainInBargain
Purchase

text

Beskrivning av anledningar till
att transaktion kring förvärv
till lågt pris ledde till vinst

Beskrivningen av anledningarna till att en transaktion kring ett
förvärv till lågt pris ledde till en vinst. [Se: Vinst som redo
visats vid förvärv till lågt pris]

upplysningar: IFRS 3 B64 n ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyConsoli text
datedFinancialStatementsHave
NotBeenPrepared

Beskrivning av det faktum att
möjligheten till undantag från
att upprätta koncernredovis
ning har utnyttjats

Beskrivningen av det faktum att möjligheten till undantag från
att upprätta koncernredovisning har utnyttjats. [Se: Konsoli
derat [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntityIs text
ResumingApplicationOfIFRSs

Beskrivning av anledning till
varför ett företag återgick till
att tillämpa IFRS

Beskrivningen av anledningarna till varför ett företag som har
tillämpat IFRS i en tidigare rapportperiod, men vars senaste
årsredovisning inte innehåller något uttryckligt och oreserverat
uttalande om efterlevnad av IFRS, återgick till att tillämpa
IFRS.

upplysningar: IFRS 1 23A b

Beskrivning av orsaker till
Beskrivningen av orsakerna till varför separata finansiella
varför separata finansiella rap rapporter upprättas om detta inte krävs enligt lag. [Se: Separata
porter upprättas om detta inte [member]]
krävs enligt lag

exempel: IFRS 12 9 d

upplysningar: IAS 27 17 a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonWhyEntityS
toppedApplyingIFRSs

text

Beskrivning av anledningar till
varför företag upphörde att
tillämpa IFRS

Beskrivningen av anledningarna till varför ett företag som har
tillämpat IFRS i en tidigare rapportperiod, men vars senaste
årsredovisning inte innehåller något uttryckligt och oreserverat
uttalande om efterlevnad av IFRS, upphörde att tillämpa IFRS.

upplysningar: IFRS 1 23A a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WasRequiredToChangeBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenPro
fitOrLossAndOtherComprehensi
veIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeatures

text

Beskrivning av skäl till att fö
retag var skyldigt att ändra
uppdelningsgrund för finansi
ella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal mellan resul
tatet och övrigt totalresultat för
avtal med direkt resultatandel

Beskrivningen av skälet till att ett företag var skyldigt att ändra upplysningar: IFRS 17 113 a –
ikraftträdande 2021-01-01
uppdelningsgrunden för finansiella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal mellan resultatet och övrigt totalresultat för
avtal med direkt resultatandel. [Se: Beskrivning av samman
sättningen av underliggande poster för avtal med direkt resul
tatandel. Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
WithMoreThanHalfOfVoting
PowerDirectlyOrIndirectlyOw
nedWhichIsNotSubsidiaryDueTo
AbsenceOfControl

text

Beskrivning av viktiga be
dömningar och antaganden
som gjorts vid fastställandet av
att ett företag inte har bestäm
mande inflytande över ett an
nat företag trots att det innehar
mer än hälften av de röstbe
rättigande aktierna

Beskrivningen av viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att företaget inte har bestämmande
inflytande över ett annat företag trots att det innehar mer än
hälften av de röstberättigande aktierna.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFairVa
lueOfGoodsOrServicesReceived
CannotEstimateReliable

text

Beskrivning av anledningar till
varför verkligt värde för varor
eller tjänster inte kan uppskat
tas på ett tillförlitligt sätt

Beskrivningen av anledningarna till varför antagandet att det
upplysningar: IFRS 2 49
verkliga värdet för varor eller tjänster som erhållits i aktiere
laterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument
med parter som inte är anställda kan uppskattas på ett tillför
litligt sätt har frångåtts.

exempel: IFRS 12 9 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonWhyFinanci
alStatementsAreNotEntirelyCom
parable

text

Beskrivning av det faktum att
beloppen som redovisas i fi
nansiella rapporter inte är helt
jämförbara

Beskrivningen av det faktum att beloppen som redovisas i de
finansiella rapporterna inte är helt jämförbara när ett företag
ändrar slutet på rapportperioden och utformar finansiella rap
porter för en period som är längre eller kortare än ett år.

upplysningar: IAS 1 36 b

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNon
financialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighestAnd
BestUse

text

Beskrivning av anledning till
varför icke-finansiell tillgång
används på annat sätt än det
maximala och bästa

Beskrivningen av anledningen till varför en icke-finansiell
upplysningar: IFRS 13 93 i
tillgång används på ett annat sätt än det sätt som skulle max
imera värdet av tillgången eller gruppen av tillgångar och
skulder (till exempel en verksamhet) inom vilken tillgången
skulle användas.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPresen
tationCurrencyIsDifferentFrom
FunctionalCurrency

text

Beskrivning av anledning till
varför rapporteringsvalutan är
annan än funktionell valuta

Beskrivningen av anledningen till varför valutan i vilken de
finansiella rapporterna upprättas är annan än valutan i den
primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin
verksamhet.

upplysningar: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyReclas
sificationOfComparativeAmount
sIsImpracticable

text

Beskrivning av anledning till
varför omklassificering av
jämförelsetal inte är praktiskt
genomförbart

Beskrivningen av anledningen till varför omklassificering av
jämförelsetal inte är praktiskt genomförbart.

upplysningar: IAS 1 42 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegula
toryDeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecoverableOrRe
versible

text

Beskrivning av anledningar till
varför saldon på konton för
uppskjuten reglering inte
längre helt kan återvinnas eller
återföras

Beskrivningen av anledningarna till varför ett saldo på ett
konto för uppskjuten reglering inte längre helt kan återvinnas
eller återföras. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

upplysningar: IFRS 14 36
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfReasonWhySuffici text
entInformationIsNotAvailableTo
AccountForMultiemployerPlanAs
DefinedBenefitPlan

Beskrivning av anledning till
varför det inte föreligger till
räcklig information för att
kunna redovisa plan som om
fattar flera arbetsgivare eller en
statlig plan som förmåns
bestämd plan

Beskrivningen av anledningen till varför det inte föreligger
tillräcklig information för att företaget ska kunna redovisa en
plan som omfattar flera arbetsgivare eller en statlig plan som
en förmånsbestämd plan. [Se: Förmånsbestämda planer som
omfattar flera arbetsgivare [member]; Statliga förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsing
DifferentReportingDateOrPeriod
ForAssociate

text

Beskrivning av anledning till
varför annan balansdag eller
annan rapportperiod används
för intresseföretag

Beskrivningen av anledningen till varför de finansiella rap
porterna för ett intresseföretag som används vid tillämpning av
kapitalandelsmetoden upprättas för ett annat datum eller för en
annan period än företagets. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 22 b ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsing
DifferentReportingDateOrPeriod
ForJointVenture

text

Beskrivning av anledning till
varför annan balansdag eller
annan rapportperiod används
för joint venture

Beskrivningen av anledningen till varför de finansiella rap
porterna för ett joint venture som används vid tillämpning av
kapitalandelsmetoden upprättas för ett annat datum eller för en
annan period än företagets. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 22 b ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyUsing
DifferentReportingDateOrPeriod
ForSubsidiary

text

Beskrivning av anledning till
varför annan balansdag eller
annan rapportperiod för dot
terföretag används

Beskrivningen av anledningen till varför ett dotterföretags fi
nansiella rapporter, när sådana finansiella rapporter används för
att upprätta koncernredovisning, upprättas per ett annat datum
eller för en annan period än moderföretagets finansiella rap
porter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 11 b

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFinan
cialAssets

text

Beskrivning av omidentifie
rade finansiella tillgångar

Beskrivningen av finansiella tillgångar som har omidentifierats
vid övergång till IFRS. [Se: IFRS-standarder [member]; Fi
nansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 1 29
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfRedesignatedFinan
cialLiabilities

text

Beskrivning av omidentifie
rade finansiella skulder

Beskrivningen av finansiella skulder som har omidentifierats
vid övergång till IFRS. [Se: IFRS-standarder [member]; Fi
nansiella skulder]

upplysningar: IFRS 1 29A,
upplysningar IFRS 1 29 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

text

Beskrivning av rättslig ram
inom vilken en plan fungerar

Beskrivningen av den rättsliga ramen inom vilken en för
månsbestämd plan fungerar, t.ex. nivån för varje lägsta fon
deringskrav. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 139 a ii

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBetwe
enInternalAndExternalRatings

text

Beskrivning av förhållande
mellan interna och externa
kreditvärderingar

Beskrivningen av förhållandet mellan interna och externa kre exempel: IFRS 7 IG24 d – sista
ditvärderingar. [Se: Interna kreditbetyg [member]; Externa
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
kreditbetyg [member]]
IFRS 7 IG25 c – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 7 36 c
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReportableSegment
ToWhichIndividualAssetBelongs

text

Beskrivning av uppgifter om
segment till vilken en enskild
tillgång hör

Beskrivningen av uppgifter om det segment till vilken en
enskild tillgång hör. [Se: Nedskrivning]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersPropertyPlantAn
dEquipment

text

Beskrivning av begränsningar
för utdelning för omvär
deringsreserver för materiella
anläggningstillgångar till ak
tieägare

Beskrivningen av begränsningar för utdelningen av saldot till upplysningar: IAS 16 77 f
aktieägarna för omvärderingsreserver för materiella anlägg
ningstillgångar. [Se: Omvärderingsreserver; Materiella anlägg
ningstillgångar]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersRightofuseAssets

text

Beskrivning av begränsningar
för utdelning för omvär
deringsreserver till aktieägare,
nyttjanderätt

Beskrivningen av begränsningar för utdelningen av saldot till
aktieägarna för omvärderingsreserver för nyttjanderätt. [Se:
Omvärderingsreserver; Nyttjanderätt]

upplysningar: IAS 36 130 c ii

upplysningar: IFRS 16 57
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfRetirementBenefit
Plan

text

Beskrivning av pensionsstif
telse

Beskrivningen av en pensionsstiftelse, antingen som del av de
finansiella rapporterna eller i separat rapport.

upplysningar: IAS 26 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefits
PromisedToParticipants

text

Beskrivning av framtida pen
sionsutfästelser till deltagarna

Beskrivningen av de framtida pensionsutfästelserna till delta
garna i pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 36 e

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialAssetsSub
jectToEnforceableMasterNetting
ArrangementOrSimilarAgreement

text

Beskrivning av kvittningsrätter
som är förbundna till finansi
ella tillgångar som omfattas av
ett rättsligt bindande ramavtal
om nettning eller ett liknande
avtal

Beskrivningen av de kvittningsrätter som är förbundna till
företagets finansiella tillgångar som omfattas av ett rättsligt
bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal, in
begripet karaktären hos dessa rättigheter. [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Beskrivning av kvittningsrätter
som är förbundna till finansi
ella skulder som omfattas av
ett rättsligt bindande ramavtal
om nettning eller ett liknande
avtal

Beskrivningen av de kvittningsrätter som är förbundna till
företagets finansiella skulder som omfattas av ett rättsligt
bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal, in
begripet karaktären hos dessa rättigheter. [Se: Finansiella
skulder]

upplysningar: IFRS 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeInterestRa
teShareOptionsGranted

X.XX
duration

Riskfri räntesats för tilldelade
aktieoptioner

Den implicita räntan som finns i tillgängliga statsobligationer upplysningar: IFRS 2 47 a i
utan räntekuponger emitterade i det land i vars valuta lösen
priset för tilldelade aktieoptioner är uttryckt och med en åter
stående löptid som motsvarar den förväntade löptiden för den
option som värderas (baserat på optionens återstående avtalade
löptid och med beaktande av effekterna av förväntad tidig
lösen). [Se: Den offentliga sektorn [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfRisksToWhichPlan
ExposesEntity

text

Beskrivning av vilka risker
som planen exponerar företa
get för

Beskrivningen av vilka risker som den förmånsbestämda pla
nen exponerar företaget för, med fokus på eventuella ovanliga,
företagsspecifika eller planspecifika risker. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 139 b

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsAssets

Beskrivning av hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, tillgångar

Beskrivningen av hur känslig värderingen av tillgångar till
verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata,
om en förändring i dessa indata skulle kunna leda till en högre
eller lägre värdering till verkligt värde.

upplysningar: IFRS 13 93 h i

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsEntitysOwnE
quityInstruments

Beskrivning av hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, företagets
egna egetkapitalinstrument

Beskrivningen av hur känslig värderingen av företagets egna
egetkapitalinstrument till verkligt värde är för förändringar i
icke observerbara indata, om en förändring i dessa indata till
ett annat belopp skulle kunna leda till en högre eller lägre
värdering till verkligt värde. [Se: Företagets egna egetkapital
instrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 h i

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFairVa text
lueMeasurementToChangesInU
nobservableInputsLiabilities

Beskrivning av hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, skulder

Beskrivningen av hur känslig värderingen av skulder till
verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata,
om en förändring i dessa indata till ett annat belopp skulle
kunna leda till en högre eller lägre värdering till verkligt värde.

upplysningar: IFRS 13 93 h i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfServiceConcession
Arrangement

text

Beskrivning av koncessioner
för samhällsservice

Beskrivningen av koncessioner för samhällsservice. [Se: Avtal
om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 a

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticForConcentration

text

Beskrivning av gemensamma
riskfaktorer för koncentration

Beskrivningen av gemensamma riskfaktorer för koncentration
av risker som härrör från finansiella instrument (till exempel
motpart, geografiskt område, valuta eller marknad). [Se: Fi
nansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 B8 b

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
text
ticThatIdentifiesConcentrationOf
RiskThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

Upplysningar om gemen
Beskrivningen av de gemensamma egenskaper som identifierar
samma egenskaper som iden koncentrationen av risk som härrör från avtal som faller inom
tifierar koncentration av risk
tillämpningsområdet för IFRS 17.
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActuaria text
lAssumptionsMadeAndMethodU
sedToCalculateActuarialPresent
ValueOfPromisedRetirementBene
fits

Beskrivning av väsentliga ak
tuariella antaganden som gjorts
och metod som används för att
beräkna nuvärde av framtida
pensionsutfästelser enligt ak
tuariella metoder

Beskrivningen av väsentliga aktuariella antaganden som gjorts
och den metod som används för att beräkna nuvärdet av
framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder i pen
sionsstiftelser. [Se: Aktuariella antaganden [member]; Nuvärdet
av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder]

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IAS 26 35 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfSignificantConcent
rationsOfRiskRelatedToPlan

text

Beskrivning av väsentliga
riskkoncentrationer i samband
med plan

Beskrivningen av väsentliga riskkoncentrationer i förmåns
bestämda planer. Om förvaltningstillgångar t.ex. främst inve
steras i en investeringsklass som fastigheter, kan planen ex
ponera företaget för en koncentration av marknadsrisk för
fastigheter. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Mark
nadsrisk [member]]

upplysningar: IAS 19 139 b

ifrs-full

DescriptionOfSignificantEvent
sAndTransactions

text

Beskrivning av betydande
händelser och transaktioner

Beskrivningen, i företagets delårsrapport, av händelser och
transaktioner som är av vikt för att förstå förändringarna i
företagets finansiella ställning och utveckling sedan slutet av
det senaste räkenskapsåret. Upplysningarna om dessa händelser
och transaktioner ska uppdatera den relevanta information som
ges i den senaste årsrapporten.

upplysningar: IAS 34 15

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntan
gibleAssetsControlledByEntity
ButNotRecognised

text

Beskrivning av betydande im
materiella tillgångar över vilka
företaget har kontroll men som
inte redovisas

Beskrivningen av betydande immateriella tillgångar över vilka
företaget har kontroll, men som inte redovisas i balansräk
ningen, eftersom de inte uppfyllde kriterierna för IAS 38 eller
eftersom de förvärvades eller upparbetades innan IAS 38 som
utfärdades 1998 hade trätt i kraft. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

exempel: IAS 38 128 b

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeInDe
terminingThatEntityIsAgentOrP
rincipal

text

Beskrivning av viktiga be
dömningar och antaganden
som gjorts vid fastställandet av
att företaget är agent eller hu
vudman

Beskrivningen av de viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att företaget är agent eller
huvudman.

exempel: IFRS 12 9 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfSignificantJudge
text
mentsMadeInEvaluatingWhenCu
stomerObtainsControlOfPromised
GoodsOrServices

Beskrivning av viktiga be
dömningar som görs vid ut
värderingen av när kund får
kontroll över utlovade varor
eller tjänster

Beskrivningen av de viktiga bedömningar som görs vid ut
värderingen av när en kund får kontroll över utlovade varor
eller tjänster.

upplysningar: IFRS 15 125

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPayment
TermsInContractsWithCustomers

text

Beskrivning av betydande be
talningsvillkor i avtal med
kunder

Beskrivningen av de betydande betalningsvillkoren i avtal med
kunder.

upplysningar: IFRS 15 119 b

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabilitie
sOfGroup

text

Beskrivning av betydande be
gränsningar för företagets för
måga att få åtkomst till eller
använda tillgångar och reglera
en koncerns skulder

Beskrivningen av betydande begränsningar (till exempel lag
stadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar)
av företagets förmåga att få åtkomst till eller använda till
gångar och reglera koncernens skulder, exempelvis a) sådana
som begränsar ett moderföretags eller dess dotterföretags för
måga att överlåta kontanter eller andra tillgångar till (eller från)
andra företag inom koncernen, och b) garantier eller andra krav
som kan begränsa utdelningar eller andra kapitalfördelningar
som betalas, eller lån eller förskott som görs eller betalas till
(eller från) andra företag inom koncernen. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IFRS 12 13 a

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
neffectivenessExpectedToAf
fectHedgingRelationship

text

Beskrivning av källor till säk
ringsineffektivitet som förvän
tas påverka säkringsförhål
lande

Beskrivningen av de källor till säkringsineffektivitet som för
väntas påverka säkringsförhållandet. [Se: Vinst (förlust) på
säkringsineffektivitet]

upplysningar: IFRS 7 23D
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfSourcesOfHedgeI
text
neffectivenessThatEmergedInHed
gingRelationship

Beskrivning av källor till säk
ringsineffektivitet som uppstod
i säkringsförhållande

Beskrivningen av källor till säkringsineffektivitet som uppstod
i säkringsförhållandet. [Se: Vinst (förlust) på säkringsineffek
tivitet]

upplysningar: IFRS 7 23E

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfRevenue
ForAllOtherSegments

text

Beskrivning av inkomstkällor
för övriga segment

Beskrivningen av inkomstkällorna som ingår i kategorin ”öv
riga segment”, som inbegriper den kombinerade informationen
om annan affärsverksamhet och om rörelsesegment för vilka
information inte ska lämnas. [Se: Övriga rörelsesegment
[member]; Intäkter]

upplysningar: IFRS 8 16

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOtherT
hanConfidenceLevelTechniqueU
sedForDeterminingRiskAdjust
mentForNonfinancialRisk

text

Beskrivning av annan metod
än konfidensnivåmetoden som
använts för att fastställa risk
justering för icke-finansiell
risk

Beskrivningen av en annan metod än konfidensnivåmetoden
som använts för att fastställa riskjusteringen för icke-finansiell
risk. [Se: Riskjustering för icke-finansiell risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 119 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi
text
tionsOfFinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

Beskrivning av villkor för fi
nansiella tillgångar ställda som
säkerhet för skulder eller
eventualförpliktelser

Beskrivningen av villkor för finansiella tillgångar ställda som
säkerhet för skulder eller eventualförpliktelser. [Se: Finansiella
tillgångar ställda som säkerhet för skulder eller eventualför
pliktelser; Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 7 14 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContractu
alArrangementsThatCouldRequi
reInvestmentEntityOrItsSubsidia
riesToProvideFinancialSupport
ToUnconsolidatedStructuredEnti
tyControlledByInvestmentEntity

text

Beskrivning av villkor för alla
avtalsförpliktelser som kan
kräva att investmentföretag el
ler dess dotterföretag ger fi
nansiellt stöd till
icke-konsoliderat strukturerat
företag som investmentföretag
har bestämmande inflytande
över

Beskrivningen av villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan
kräva att ett investmentföretag eller dess dotterföretag ger fi
nansiellt stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som
investmentföretaget har bestämmande inflytande över. [Se:
Upplysningar om investmentföretag [text block]; Dotterföretag
[member]; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContractu
alArrangementsThatCouldRequi
reParentOrSubsidiariesToProvide
FinancialSupportToStructuredEn
tity

text

Beskrivning av villkor för alla
avtalsförpliktelser som kan
kräva att moderföretag eller
dotterföretag ger finansiellt
stöd till strukturerat företag

Beskrivningen av villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan upplysningar: IFRS 12 14,
kräva att moderföretaget eller dess dotterföretag ger finansiellt exempel: IFRS 12 B26 a
stöd till ett strukturerat företag, inbegripet händelser eller om
ständigheter som skulle kunna medföra en förlust för det rap
porterande företaget (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kredit
värderingar som utlöser förpliktelser att köpa tillgångar i det
strukturerade företaget eller tillhandahålla finansiellt stöd). [Se:
Dotterföretag [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfShares
ReservedForIssueUnderOptions
AndContractsForSaleOfShares

text

Beskrivning av villkor för ak
tier som är reserverade för
emission enligt optionsavtal
och andra försäljningsavtal
avseende aktier

Beskrivningen av villkor aktier som är reserverade för emis
sion enligt optionsavtal och andra försäljningsavtal avseende
aktier.

upplysningar: IFRS 12 19F
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upplysningar: IAS 1 79 a vii

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfTimingAndReaso
text
nOfReclassificationBetweenFinan
cialLiabilitiesAndEquity

Beskrivning av tidpunkt och
skäl för omklassificering mel
lan finansiella skulder och eget
kapital

Beskrivningen av tidpunkten och skälet för omklassificeringen
av instrument mellan finansiella skulder och eget kapital. [Se:
Finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 80A

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsAssets

text

Beskrivning av till vem grup
pen inom företaget som be
stämmer företagets principer
och förfaranden för värdering
till verkligt värde rapporterar,
tillgångar

Beskrivningen av vem gruppen inom företaget som bestämmer
företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
värde av tillgångar rapporterar till.

exempel: IFRS 13 IE65 a ii,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av till vem grup
pen inom företaget som be
stämmer företagets principer
och förfaranden för värdering
till verkligt värde rapporterar,
företagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av vem gruppen inom företaget som bestämmer
företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
värde av företagets egna egetkapitalinstrument rapporterar till.
[Se: Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 IE65 a ii,
exempel: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroupWit
hinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsLiabilities

text

Beskrivning av till vem grup
pen inom företaget som be
stämmer företagets principer
och förfaranden för värdering
till verkligt värde rapporterar,
skulder

Beskrivningen av vem gruppen inom företaget som bestämmer
företagets principer och förfaranden för värdering till verkligt
värde av skulder rapporterar till.

exempel: IFRS 13 IE65 a ii,
exempel: IFRS 13 93 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfOrdinaryS
haresOutstanding

text

Beskrivning av transaktioner
efter rapportperioden som i
betydande omfattning föränd
rar antalet utestående stam
aktier

Beskrivningen av transaktioner efter rapportperioden, utöver
dem som redovisas i enlighet med punkt 64 i IAS 33 som i
betydande omfattning hade förändrat antalet utestående stam
aktier i slutet av perioden om dessa transaktioner hade inträffat
före rapportperiodens slut. [Se: Stamaktier [member]]

upplysningar: IAS 33 70 d

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignificant
ChangeInNumberOfPotentialOrdi
narySharesOutstanding

text

Beskrivning av transaktioner
efter rapportperioden som i
betydande omfattning föränd
rar antalet utestående potenti
ella stamaktier

Beskrivningen av transaktioner efter rapportperioden, utöver
dem som redovisas i enlighet med punkt 64 i IAS 33 som i
betydande omfattning hade förändrat antalet utestående po
tentiella stamaktier i slutet av perioden om dessa transaktioner
hade inträffat före rapportperiodens slut. [Se: Stamaktier
[member]; Potentiella stamaktietransaktioner [member]]

upplysningar: IAS 33 70 d

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWith
RelatedParty

text

Beskrivning av transaktioner
med närstående

Beskrivningen av transaktioner med närstående. [Se: Närs
tående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Beskrivning av övergångs
bestämmelser avseende första
tillämpning av IFRS

Beskrivningen av övergångsbestämmelser avseende en första
tillämpning av en IFRS. [Se: IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 8 28 d

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRST
hatMightHaveEffectOnFuturePe
riods

text

Beskrivning av övergångs
bestämmelser avseende första
tillämpning av IFRS som kan
ha effekt på framtida perioder

upplysningar: IAS 8 28 e
Beskrivningen av övergångsbestämmelser avseende en första
tillämpning av IFRS som kan ha en effekt på framtida perio
der. [Se: IFRS-standarder [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Beskrivning av typ av säkring

Beskrivningen av typen av säkring som företaget använder.

upplysningar: IFRS 7 22 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Beskrivning av typ av plan

Den allmänna beskrivningen av typen av förmånsbestämd
plan. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 139 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetirement
BenefitPlan

text

Beskrivning av typ av pen
sionsstiftelse

Beskrivningen av typen av pensionsstiftelse, dvs. avgifts
bestämd eller förmånsbestämd plan. [Se: Förmånsbestämda
planer [member]]

upplysningar: IAS 26 36 c

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro
videdToStructuredEntityWithout
HavingContractualObligationTo
DoSo

text

Beskrivning av typ av stöd
som har tillhandahållits struk
turerat företag utan avtalsmäs
sig förpliktelse

Beskrivningen av typen av finansiellt eller annat stöd (till
exempel köp av tillgångar, eller instrument som har emitterats,
av det strukturerade företaget) som har tillhandahållits ett
strukturerat företag utan en avtalsmässig förpliktelse, inbegripet
omständigheter där moderföretaget eller dess dotterföretag har
bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd.
[Se: Dotterföretag [member]; Stöd som har tillhandahållits
strukturerat företag utan avtalsmässig förpliktelse]

upplysningar: IFRS 12 15 a,
upplysningar: IFRS 12 30 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro
videdToSubsidiaryWithout
HavingContractualObligationTo
DoSo

text

Beskrivning av typ av stöd
som har tillhandahållits dotter
företag av investmentföretag
eller dess dotterföretag utan
avtalsmässig förpliktelse

Beskrivningen av typen av stöd som har tillhandahållits ett
dotterföretag av investmentföretaget eller dess dotterföretag
utan avtalsmässig förpliktelse. [Se: Upplysningar om invest
mentföretag [text block]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19E a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfTypesOfCon
text
tractsAffectedByChangesInMet
hodsUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17AndProces
sesForEstimatingInputsToThose
Methods

Beskrivning av typer av kont
rakt som påverkas av föränd
ringar i metoder som används
för att värdera avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 och förfaranden för
uppskattning av indata för
dessa metoder

Beskrivningen av de typer av avtal som påverkas av föränd
ringar i de metoder som används för att värdera avtal som
faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17 och förfarandena
för uppskattning av indata för dessa metoder.

upplysningar: IFRS 17 117 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncomeF
romStructuredEntities

text

Beskrivning av typer av in
komst från strukturerade före
tag

Beskrivningen av typerna av inkomst från strukturerade före
tag. [Se: Inkomst från strukturerade företag]

exempel: IFRS 12 B26 c,
upplysningar: IFRS 12 27 b

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromWhi
chEachReportableSegmentDerive
sItsRevenues

text

Beskrivning av typer av pro Beskrivningen av typerna av produkter och tjänster från vilka
dukter och tjänster från vilka
ett segment för vilket information ska lämnas får sina intäkter.
varje segment för vilket infor [Se: Produkter och tjänster [member]; Intäkter]
mation ska lämnas får sina
intäkter

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWarrantie
sAndRelatedObligations

text

Beskrivningen av typer av garantier och hänförliga förpliktel upplysningar: IFRS 15 119 e
Beskrivning av typer av ga
rantier och hänförliga skyldig ser i avtal med kunder.
heter

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesOfEnti text block
tysAbilityToContinueAsGoing
Concern

Upplysningar om osäkerhets
faktorer i fråga om ett företags
förmåga att fortsätta verksam
heten [text block]

De upplysningar om väsentliga osäkerhetsfaktorer som avser
händelser eller förhållanden som kan medföra betydande tvivel
rörande företagets förmåga att fortleva.

upplysningar: IFRS 8 22 b

upplysningar: IAS 1 25
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAtta
chedToGovernmentGrantForAg
riculturalActivity

text

Beskrivning av ouppfyllda
villkor och andra eventualför
pliktelser/eventualtillgångar
som är knutna till statligt bi
drag till jordbruks- och skogs
bruksverksamhet

Beskrivningen av ouppfyllda villkor och andra eventualför
pliktelser/eventualtillgångar som är knutna till statliga bidrag
till jordbruks- och skogsbruksverksamhet. [Se: Den offentliga
sektorn [member]; Statliga bidrag]

upplysningar: IAS 41 57 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

text

Beskrivning av nyttjandepe
riod, biologiska tillgångar, till
anskaffningsvärde

Beskrivning av den nyttjandeperiod som används för bio
logiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 54 e

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Beskrivning av nyttjandepe
riod, andra immateriella till
gångar än goodwill

Beskrivning av den nyttjandeperiod som används för andra
immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 a

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

text

Beskrivning av nyttjandepe
riod, förvaltningsfastigheter,
anskaffningsvärdemetoden

Beskrivning av den nyttjandeperiod som används för förvalt
ningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProper
tyPlantAndEquipment

text

Beskrivning av nyttjandepe
riod, materiella anläggnings
tillgångar

Beskrivning av den nyttjandeperiod som används för materiella
anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 c

ifrs-full

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

text

Beskrivning av värderingspro
cesser som använts vid vär
dering till verkligt värde, till
gångar

Beskrivningen av värderingsprocesserna som används av fö
retaget för värdering till verkligt värde av tillgångar (ex
empelvis hur ett företag bestämmer sina principer och för
faranden för värdering och hur det analyserar förändringar i
värderingarna till verkligt värde mellan perioder).

upplysningar: IFRS 13 93 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

text

Beskrivning av värderingspro
cesser som används vid vär
dering av företagets egna
egetkapitalinstrument till verk
ligt värde

Beskrivningen av värderingsprocesserna som används av fö
upplysningar: IFRS 13 93 g
retaget för värdering till verkligt värde av egna egetkapital
instrument (exempelvis hur ett företag bestämmer sina princi
per och förfaranden för värdering och hur det analyserar för
ändringar i värderingarna till verkligt värde mellan perioder).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProces
sesUsedInFairValueMeasurement
Liabilities

text

Beskrivning av värderingspro
cesser som används vid vär
dering till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av värderingsprocesserna som används av fö
retaget för värdering till verkligt värde av skulder (exempelvis
hur ett företag bestämmer sina principer och förfaranden för
värdering och hur det analyserar förändringar i värderingarna
till verkligt värde mellan perioder).

upplysningar: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
text
niquesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrolling
InterestInAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

Beskrivning av värderingstek
niker och betydande indata
som använts för att värdera
innehav utan bestämmande in
flytande i ett förvärvat företag
värderat till verkligt värde

Beskrivningen av de värderingstekniker och betydande indata
som använts för att värdera innehav utan bestämmande infly
tande i ett förvärvat företag värderat till verkligt värde för
rörelseförvärv i vilket förvärvaren innehar mindre än 100
procent egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget per
förvärvstidpunkten. [Se: Till verkligt värde [member]; Rörel
seförvärv [member]; Värderingstekniker [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 o ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsUsed
ToMeasureContingentConsidera
tion

text

Beskrivning av värderingstek
niker och viktiga indata i mo
dellen som använts för att be
räkna villkorad köpeskilling

Beskrivningen av värderingstekniker och viktiga indata i mo
dellen som använts för att beräkna villkorad köpeskilling vad
gäller tillgångar eller skulder. [Se: Värderingstekniker [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 3 B67 b iii

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Beskrivning av värderingstek
niker som använts vid vär
dering till verkligt värde, till
gångar

Beskrivningen av de värderingstekniker (till exempel mark
nadsansatsen, kostnadsansatsen och avkastningsvärdeansatsen)
som används för värdering av tillgångar till verkligt värde. [Se:
Värderingstekniker [member]; Kostnadsansats [member]; Av
kastningsvärdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Beskrivning av värderingstek
niker som använts vid vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

Beskrivningen av de värderingstekniker (till exempel mark
nadsansatsen, kostnadsansatsen och avkastningsvärdeansatsen)
som används för värdering av företagets egna egetkapital
instrument till verkligt värde. [Se: Värderingstekniker [mem
ber]; Kostnadsansats [member]; Avkastningsvärdeansats
[member]; Marknadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Beskrivning av värderingstek
niker som använts vid vär
dering till verkligt värde,
skulder

Beskrivningen av de värderingstekniker (till exempel mark
nadsansatsen, kostnadsansatsen och avkastningsvärdeansatsen)
som används för värdering av skulder till verkligt värde. [Se:
Värderingstekniker [member]; Kostnadsansats [member]; Av
kastningsvärdeansats [member]; Marknadsansats [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Beskrivning av värderingstek
niker som används vid vär
dering till verkligt värde efter
avdrag för kostnader vid för
säljning/utrangering

Beskrivningen av värderingstekniker som används vid vär
dering till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid för
säljning/utrangering för en kassagenerande enhet (grupp av
enheter). [Se: Värderingstekniker [member]]

upplysningar: IAS 36 134 e,
upplysningar: IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPayment
Arrangement

text

Beskrivning av intjäningskrav
för aktierelaterade ersättningar

Beskrivningen av intjäningskrav för en typ av avtal om ak
tierelaterade ersättningar som förelåg vid något tillfälle under
perioden. Ett företag med i allt väsentligt liknande typer av
avtal om aktierelaterade ersättningar kan slå samman infor
mationen. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 a

ifrs-full

DescriptionOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicy

text block

Upplysningar om frivilligt byte
av redovisningsprincip [text
block]

Upplysningarna om ett frivilligt byte av redovisningsprincip.

upplysningar: IAS 8 29

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypical
lySatisfiesPerformanceObligations

text

Beskrivning av när företag
vanligtvis uppfyller presta
tionsåtaganden

Beskrivningen av när företaget vanligtvis uppfyller sina pre
stationsåtaganden. [Se: Prestationsåtaganden [member]]

upplysningar: IFRS 15 119 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfWhetherEntityIs
RequiredToAbsorbLossesOfStruc
turedEntitiesBeforeOtherParties

text

Beskrivning av huruvida före Beskrivningen av huruvida företaget är skyldigt att absorbera
tag är skyldigt att absorbera
förluster från strukturerade företag före andra parter.
förluster från strukturerade fö
retag före andra parter

exempel: IFRS 12 B26 d

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntityMa
kesAdjustmentForTimeValue
OfMoneyAndEffectOfFinancial
RiskWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

text

Beskrivning av huruvida ett
företag gör justering för peng
ars tidsvärde och effekt av fi
nansiell risk vid tillämpning av
premiefördelningsmetoden

Beskrivningen av huruvida ett företag som använder premie
fördelningsmetoden gör en justering för pengars tidsvärde och
effekten av finansiell risk vid tillämpning av punkterna 56 och
57 b i IFRS 17. Premiefördelningsmetoden beskrivs i punk
terna 53–59 i IFRS 17 och är en metod för förenklad värdering
av skulden för återstående försäkringsskydd för en grupp av
försäkringsavtal.

upplysningar: IFRS 17 97 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestmen
tInAssociateIsMeasuredUsingE
quityMethodOrAtFairValue

text

Beskrivning av huruvida inve Beskrivningen om huruvida investeringen i ett intresseföretag
stering i intresseföretag vär
värderas enligt kapitalandelsmetoden eller verkligt värde. [Se:
deras enligt kapitalandels
Till verkligt värde [member]; Intresseföretag [member]]
metod eller verkligt värde

upplysningar: IFRS 12 21 b i

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvestmen
tInJointVentureIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairValue

text

Beskrivning av huruvida inve
stering i joint venture-företag
värderas enligt kapitalandels
metod eller verkligt värde

upplysningar: IFRS 12 21 b i

Beskrivningen om huruvida investeringen i ett joint
venture-företag värderas enligt kapitalandelsmetoden eller
verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Joint ven
tures [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DescriptionOfWhetherThereAre
PotentialIncomeTaxConsequen
cesNotPracticablyDeterminable

text

Beskrivning av huruvida det
finns möjliga skattekon
sekvenser som inte praktiskt
går att fastställa

Beskrivningen av huruvida det finns möjliga skattekon
sekvenser som inte praktiskt går att fastställa som skulle bli
följden av att utdelningar betalas ut till företagets aktieägare i
jurisdiktioner där inkomstskatter blir högre eller lägre om en
del eller all nettovinst eller balanserade vinstmedel betalas ut
som utdelning till företagets aktieägare, eller där återbetalning
eller betalning av inkomstskatt kan utlösas om en del eller all
nettovinst eller balanserade vinstmedel betalas ut som utdel
ning till företagets aktieägare. [Se: Balanserade vinstmedel]

upplysningar: IAS 12 82A

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflecte
dInFairValueMeasurement

text

Förklaring av huruvida kredit En beskrivning av huruvida minskad kreditrisk för tredje part
risk för tredje part återspeglas i återspeglas i värderingen till verkligt värde av skulder som
värderingen till verkligt värde värderas till verkligt värde och emitteras med en integrerad
minskning av kreditrisken för tredje part. [Se: Till verkligt
värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 98

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeInAc text
countingPolicyIsMadeInAccordan
ceWithTransitionalProvisionsOfI
nitiallyAppliedIFRS

Beskrivning huruvida byte av
redovisningsprincip har gjorts i
enlighet med övergångs
bestämmelser avseende första
tillämpning av IFRS

upplysningar: IAS 8 28 b

Beskrivningen att ett byte av redovisningsprincip har gjorts i
enlighet med övergångsbestämmelserna avseende första till
lämpning av IFRS. [Se: IFRS-standarder [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

Finansiella skulder som iden
tifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet
[abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Lån eller fordringar som iden
tifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet
[abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

member

Förstörelse av större produk
tionsanläggning [member]

Detta element står för förstörelse av en större produktions
anläggning.

exempel: IAS 10 22 d

ifrs-full

DeterminationOfFairValue
OfGoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstruments
GrantedOnSharebasedPayments

text

Förklaring av fastställande av
verkligt värde för erhållna va
ror eller tjänster eller verkligt
värde för tilldelade egetkapi
talinstrument på aktierelaterade
ersättningar

En förklaring som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna
att förstå hur det verkliga värdet för de under perioden erhållna
varorna eller tjänsterna, eller det verkliga värdet för de till
delade egetkapitalinstrumenten, i avtal om aktierelaterade er
sättningar, fastställdes. [Se: Avtal om aktierelaterade ersätt
ningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 46

ifrs-full

DifferenceBetweenCarrying
AmountOfDividendsPayableAnd
CarryingAmountOfNoncashAs
setsDistributed

X duration,
credit

Skillnad mellan redovisat
värde av obetalda utdelningar
och redovisat värde av
icke-kontanta tillgångar som
delas ut

Skillnaderna mellan det redovisade värdet av obetalda utdel
ningar och det redovisade värdet av icke-kontanta tillgångar
som ska delas ut när de obetalda utdelningarna regleras. [Se:
Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRIC 17 15
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DifferenceBetweenCarrying
AmountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRequired
ToPayAtMaturityToHolderOfO
bligation

X instant

Skillnad mellan redovisat be
lopp för finansiell skuld och
belopp som enligt avtalsvillkor
ska betalas innehavaren av
förpliktelsen när skulden för
faller

Det belopp med vilket det redovisade värdet för den finansiella
skulden är mer (mindre) än det belopp som företaget enligt
avtalsvillkoren skulle tvingas att betala innehavaren av för
pliktelsen när skulden förfaller. [Se: Redovisat värde [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 7 10 b,
upplysningar: IFRS 7 10A b

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie ef
ter utspädning

Beloppet för vinst (förlust) hänförlig till innehavare av stam
aktier i moderföretaget (täljaren), dividerat med det vägda
genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under
perioden, båda justerade för potentiella stamaktiers utspäd
ningseffekt. [Se: Stamaktier [member]; Vägt genomsnitt
[member]]

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie ef
ter utspädning från kvarva
rande verksamheter

Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från kvarvarande
verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Re
sultat (förlust) per aktie efter utspädning]

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsInclu
dingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie efter ut
spädning från kvarvarande
verksamheter, inklusive netto
förändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Resultat per aktie efter utspädning från kvarvarande verksam upplysningar: IFRS 14 26
heter, som inbegriper nettoförändringen i saldona på konton för
uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig upp
skjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie efter utspädning;
Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering
hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig upp
skjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Resultat per aktie efter ut
spädning från avvecklade
verksamheter

Resultat per aktie efter utspädning från avvecklade verksam
heter. [Se: Resultat (förlust) per aktie efter utspädning; Av
vecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 68

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsInc
ludingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat per aktie efter ut
spädning från avvecklade
verksamheter, inklusive netto
rörelser i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettorörelser i hänförlig upp
skjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från avvecklade
upplysningar: IFRS 14 26
verksamheter, som inbegriper nettorörelserna i saldona på
konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i hänförlig
uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie efter utspäd
ning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten re
glering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareInc
ludingNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

X.XX
duration

Resultat (förlust) per aktie ef
terutspädning, inklusive netto
rörelser i saldona på konton
för uppskjuten reglering och
nettorörelser i hänförlig upp
skjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie efter utspädning, som inbegriper
nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering
och nettorörelserna i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat
(förlust) per aktie efter utspädning; Nettoförändring i saldona
på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och
nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbstract

Resultat per aktie efter ut
spädning [abstract]

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleInstru shares
mentsOnNumberOfOrdinaryS
hares

Antalet potentiella stamaktier som ger upphov till utspäd
Konvertibla instruments ut
spädningseffekt på antal stam ningseffekt som är hänförliga till antagen konvertering av fö
aktier
retagets konvertibla instrument.

upplysningar: IFRS 14 26

allmän praxis: IAS 33 70 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DilutiveEffectOfShareOptions
OnNumberOfOrdinaryShares

shares

Aktieoptioners utspädnings
effekt på antal stamaktier

Antalet potentiella stamaktier som ger upphov till utspäd
ningseffekt som är hänförliga till antagen inlösen av företagets
aktieoptioner.

allmän praxis: IAS 33 70 b

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

member

Direkta finansiella leasingavtal
som förvärvats i rörelseförvärv
[member]

Detta element står för direkta finansiella leasingavtal som
förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Direkta kostnader för förvalt
ningsfastigheter

Direkta kostnader (inklusive kostnader för reparationer och
underhåll) för förvaltningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastig
heter]

allmän praxis: IAS 40 75 f

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGeneratingRen
talIncome

Direkta kostnader (inklusive kostnader för reparationer och
underhåll) för de förvaltningsfastigheter som genererat hyre
sintäkter under perioden som redovisas i resultatet. [Se: För
valtningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 75 f ii

Direkta kostnader för förvalt
ningsfastigheter [abstract]

X duration,
debit

Direkta kostnader för förvalt
ningsfastigheter som genererar
hyresintäkter
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGenerat
ingRentalIncome

X duration,
debit

Direkta kostnader för förvalt
ningsfastigheter som inte ge
nererar hyresintäkter

Direkta kostnader (inklusive kostnader för reparationer och
underhåll) för de förvaltningsfastigheter som inte genererade
hyresintäkter under perioden som redovisas i resultatet. [Se:
Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 75 f iii

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X duration,
debit

Ersättning till styrelseledamö
ter

Beloppet för den ersättning som betalas eller ska betalas till
företagets styrelseledamöter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsAxis

axis

Uppdelning i försäkringsavtal
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 98 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01,
IFRS 17 109 –
2021-01-01,
IFRS 17 131 a –
2021-01-01,
IFRS 17 132 b –
2021-01-01

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsMember

member

Uppdelning av försäkringsav
tal [member]

Detta element står för alla försäkringsavtal när de delas upp i
utfärdade försäkringsavtal och innehavda återförsäkringsavtal.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Uppdelning av för
säkringsavtal”, om inget annat element används. [Se: Försäk
ringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 98 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01,
IFRS 17 109 –
2021-01-01,
IFRS 17 131 a –
2021-01-01,
IFRS 17 132 b –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om bedömningar
och uppskattningar i redovis
ningen [text block]

De upplysningar om bedömningar som företagsledningen har
gjort när den tillämpade företagets redovisningsprinciper som
har den mest betydande effekten på beloppen som redovisas i
de finansiella rapporterna tillsammans med information om
antagandena som företaget gör avseende framtiden, och andra
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar vid rapportperio
dens slut, som innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår. [Se: Redovisat värde
[member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningarna om upplupna kostnader och övriga skulder.
[Se: Upplupna kostnader/intäkter; Övriga skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningar om förvärvade
fordringar [text block]

Upplysningarna om fordringar förvärvade i ett rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h

Upplysningar om förvärvade
fordringar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpensesAn text block
dOtherLiabilitiesExplanatory

Upplysningar om upplupna
kostnader och andra skulder
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesAbstract

Upplysningar om förvärvade
fordringar [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesLineItems

text block

Hänvisningar
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesTable

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa
redWithPreviousEstimatesAbstract

Upplysningar om faktiska
skadeanspråk jämfört med ti
digare uppskattningar [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa text block
redWithPreviousEstimatesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCompa
redWithPreviousEstimatesLineI
tems

table

Upplysningar om förvärvade
fordringar [table]

Hänvisningar

Plan med upplysningar om fordringar förvärvade i rörelseför
värv.

upplysningar: IFRS 3 B64 h

Upplysningar om faktiska
skadeanspråk jämfört med ti
digare uppskattningar [text
block]

Upplysningarna om faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare
uppskattningar av det odiskonterade beloppet för av skade
anspråken (dvs. skadeanspråkens utveckling). De upplysningar
som lämnas om skadeanspråkens utveckling ska inledas med
den period då det första väsentliga anspråket uppkom för vilket
det fortfarande finns en osäkerhetsfaktor vad gäller beloppet
och tidpunkten för betalningen av anspråken i slutet av rap
portperioden, men behöver inte inledas tidigare än tio år före
rapportperiodens slut. Företaget behöver inte lämna upplys
ningar om utvecklingen för anspråk för vilka ovissheten om
belopp och tidpunkt för betalning av anspråket vanligen är löst
inom ett år.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 39 c iii –
sista giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om faktiska
skadeanspråk jämfört med ti
digare uppskattningar [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfActualClaimsCompa table
redWithPreviousEstimatesTable

Upplysningar om faktiska
skadeanspråk jämfört med ti
digare uppskattningar [table]

Plan med upplysningar om faktiska skadeanspråk jämfört med
tidigare uppskattningar.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutDefinedBenefitPlans
Explanatory

Utlämnande av ytterligare in
formation om förmåns
bestämda planer [text block]

Utlämnande av ytterligare information om förmånsbestämda
planer som är nödvändiga för att uppnå målen i IAS 19. [Se:
Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 137

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
text block
mationAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

Utlämnande av ytterligare in
formation om leasingaktiviteter
för leasetagare [text block]

Utlämnandet av ytterligare information om en leasetagares
leasingaktiviteter.

upplysningar: IFRS 16 59

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
text block
mationAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

Utlämnande av ytterligare in
formation om leasingaktiviteter
för leasegivare [text block]

Utlämnandet av ytterligare information om en leasegivares
leasingaktiviteter.

upplysningar: IFRS 16 92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutUnderstandingFinan
cialPositionsAndLiquidityOfEnti
tyExplanatory

text block

Utlämnande av ytterligare in
formation för att förstå ett fö
retags finansiella ställning och
likviditet [text block]

Utlämnande av ytterligare information som kan vara relevant
för läsarna av finansiella rapporter för att förstå ett företags
finansiella ställning och likviditet.

exempel: IAS 7 50

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationExplanatory

text block

Utlämnande av ytterligare in
formation [text block]

Utlämnandet om ytterligare information som inte lämnas på
annan plats i de finansiella rapporterna, men som är relevant
för en förståelse av rapporterna.

upplysningar: IAS 1 112 c

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfAdditionalInfor
text block
mationRepresentativeOfRiskExpo
sureArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17DuringPeriod
Explanatory

Upplysningar om ytterligare
information som är represen
tativ för riskexponering som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 under perioden [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectParti
cipationFeaturesAbstract

Upplysningar om justeringar
som har gjorts när företaget
ändrade uppdelningsgrund för
finansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal mellan
resultat och övrigt totalresultat
för avtal med direkt resulta
tandel [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW text block
henEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectParti
cipationFeaturesExplanatory

Upplysningar om justeringar
som har gjorts när företaget
ändrade uppdelningsgrund för
finansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal mellan
resultat och övrigt totalresultat
för avtal med direkt resulta
tandel [text block]

Hänvisningar

Upplysningarna om ytterligare information som är representa upplysningar: IFRS 17 123 –
tiv för företagets riskexponering som härrör från avtal som
ikraftträdande 2021-01-01
faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17 under perioden,
om den information som lämnas om företagets exponering för
risk vid rapportperiodens slut inte är representativ.

Upplysningar om de justeringar som har gjorts när ett företag upplysningar: IFRS 17 113 b –
ändrade uppdelningsgrunden för finansiella intäkter (kostnader) ikraftträdande 2021-01-01
från försäkringsavtal mellan resultat och övrigt totalresultat för
avtal med direkt resultatandel. [Se: Beskrivning av samman
sättningen av underliggande poster för avtal med direkt resul
tatandel. Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal]
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectParti
cipationFeaturesLineItems

Upplysningar om justeringar
som har gjorts när företaget
ändrade uppdelningsgrund för
finansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal mellan
resultat och övrigt totalresultat
för avtal med direkt resulta
tandel [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMadeW table
henEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehensiveIn
comeForContractsWithDirectParti
cipationFeaturesTable

Upplysningar om justeringar
som har gjorts när företaget
ändrade uppdelningsgrund för
finansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal mellan
resultat och övrigt totalresultat
för avtal med direkt resulta
tandel [table]

Plan med upplysningar om de justeringar som har gjorts när ett
företag ändrade uppdelningsgrunden för finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal mellan resultat och övrigt
totalresultat för avtal med direkt resultatandel.

upplysningar: IFRS 17 113 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCredit
LossesExplanatory

Upplysningar om avsättningar
för kreditförluster [text block]

Upplysningar om den reserv som avser nedskrivningar av fi
nansiella tillgångar på grund av kreditförluster. [Se: Finansiella
tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfAmountsArisingFro
mInsuranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntities
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntities
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntities
LineItems

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om belopp som Utlämnandet av information som identifierar och förklarar de
härrör från försäkringsavtal [t belopp som härrör från försäkringsavtal i företagets finansiella
rapporter. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]
ext block]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 4 36 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om företagets
kostnader för anskaffandet av
tjänster som brukar utföras av
nyckelpersoner i ledande ställ
ning, vilka tillhandahållits av
särskilda ledningsföretag [ab
stract]

text block

Upplysningar om företagets
kostnader för anskaffandet av
tjänster som brukar utföras av
nyckelpersoner i ledande ställ
ning, vilka tillhandahållits av
särskilda ledningsföretag [text
block]

Upplysningarna om företagets kostnader för anskaffandet av
tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställ
ning, vilka tillhandahållits av särskilda ledningsföretag. [Se:
Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess mo
derföretag [member]; Separata ledningsföretag [member]]

Upplysningar om företagets
kostnader för anskaffandet av
tjänster som brukar utföras av
nyckelpersoner i ledande ställ
ning, vilka tillhandahållits av
särskilda ledningsföretag [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IAS 24 18A
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfAmountsIncurredBy
EntityForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesProvided
BySeparateManagementEntities
Table

table

Upplysningar om företagets
kostnader för anskaffandet av
tjänster som brukar utföras av
nyckelpersoner i ledande ställ
ning, vilka tillhandahållits av
särskilda ledningsföretag
[table]

Plan med upplysningar om företagets kostnader för anskaf
fandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i le
dande ställning, vilka tillhandahållits av särskilda lednings
företag.

upplysningar: IAS 24 18A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPotentia
lIncomeTaxConsequencesPracti
cablyDeterminableExplanatory

text

Beskrivning av beloppet för
möjliga skattekonsekvenser
som praktiskt går att fastställa

Beskrivningen av beloppen för de möjliga skattekonsekvenser
som praktiskt går att fastställa som skulle bli följden av att
utdelningar betalas ut till företagets aktieägare i jurisdiktioner
där inkomstskatter blir högre eller lägre om en del eller all
nettovinst eller balanserade vinstmedel betalas ut som utdel
ning till företagets aktieägare, eller där återbetalning eller be
talning av inkomstskatt kan utlösas om en del eller all netto
vinst eller balanserade vinstmedel betalas ut som utdelning till
företagets aktieägare. [Se: Balanserade vinstmedel]

upplysningar: IAS 12 82A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmounts
ToBeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDate
Abstract

Upplysningar om belopp som
ska återvinnas eller regleras
efter tolv månader för de slag
av tillgångar och skulder som
innehåller belopp som ska
återvinnas eller regleras inte
mer än tolv månader efter och
mer än tolv månader efter
rapportperioden [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmounts
ToBeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmounts
ToBeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeReco
veredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAnd
LiabilitiesThatContainAmounts
ToBeRecoveredOrSettledBothNo
MoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateTable

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om belopp som
ska återvinnas eller regleras
efter tolv månader för de slag
av tillgångar och skulder som
innehåller belopp som ska
återvinnas eller regleras inte
mer än tolv månader efter och
mer än tolv månader efter
rapportperioden [text block]

Upplysningarna om belopp som ska återvinnas eller regleras
efter tolv månader för de slag av tillgångar och skulder som
innehåller belopp som ska återvinnas eller regleras inte mer än
tolv månader efter och mer än tolv månader efter
rapportperioden.

Upplysningar om belopp som
ska återvinnas eller regleras
efter tolv månader för de slag
av tillgångar och skulder som
innehåller belopp som ska
återvinnas eller regleras inte
mer än tolv månader efter och
mer än tolv månader efter
rapportperioden [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om belopp som
ska återvinnas eller regleras
efter tolv månader för de slag
av tillgångar och skulder som
innehåller belopp som ska
återvinnas eller regleras inte
mer än tolv månader efter och
mer än tolv månader efter
rapportperioden [table]

Plan med upplysningar om belopp som ska återvinnas eller
upplysningar: IAS 1 61
regleras efter tolv månader för de slag av tillgångar och skul
der som innehåller belopp som ska återvinnas eller regleras
inte mer än tolv månader efter och mer än tolv månader efter
rapportperioden.

upplysningar: IAS 1 61
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance
RevenueAbstract

Upplysningar om analys av
försäkringsintäkter [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance text block
RevenueExplanatory

Upplysningar om analys av
försäkringsintäkter [text block]

Upplysningarna om analysen av försäkringsintäkter. [Se: För
säkringsintäkter]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance
RevenueLineItems

Upplysningar om analys av
försäkringsintäkter [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsurance table
RevenueTable

Upplysningar om analys av
försäkringsintäkter [table]

Plan med upplysningar om analysen av försäkringsintäkter.

upplysningar: IFRS 17 106 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Abstract

Upplysningar om analys av
övrigt totalresultat enligt post
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Explanatory

Alla upplysningar om analys av övrigt totalresultat enligt post.

upplysningar: IAS 1 106A

Upplysningar om analys av
övrigt totalresultat enligt post
[text block]
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text block

upplysningar: IFRS 17 106 –
ikraftträdande 2021-01-01

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om analys av
övrigt totalresultat enligt post
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
Table

table

Upplysningar om analys av
övrigt totalresultat enligt post
[table]

Plan med upplysningar om analysen om övrigt totalresultat
enligt post.

upplysningar: IAS 1 106A

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNatureCha
racteristicsAndRisksExplanatory

text block

Upplysningar om analys av
nuvärde av förmånsbestämd
förpliktelse där man skiljer
mellan beskaffenhet, egenska
per och risker [text block]

Upplysningarna om en analys av nuvärdet av en förmåns
bestämd förpliktelse där man skiljer mellan förpliktelsens be
skaffenhet, egenskaper och risker. Vid ett sådant offentliggö
rande skulle man kunna skilja a) mellan skulder till aktiva
medlemmar, antal medlemmar med vilande pensionsrättigheter
och pensionärer, b) mellan intjänade ersättningar och acku
mulerade men ej intjänade ersättningar, och c) mellan vill
korade ersättningar, belopp som är hänförliga till framtida
löneökningar och andra ersättningar. [Se: Nuvärde för för
månsbestämda förpliktelser]

exempel: IAS 19 137

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperations
Abstract

Upplysningar om uppställning
av belopp för avvecklade
verksamheter [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om uppställning
av belopp för avvecklade
verksamheter [text block]

Upplysningarna om uppställningen av det separata beloppet för
avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter
[member]]

Upplysningar om uppställning
av separat belopp för avveck
lade verksamheter [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om uppställning
analys av belopp för avveck
lade verksamheter [table]

Plan med upplysningar om uppställningen av beloppet för
avvecklade verksamheter.

upplysningar: IFRS 5 33 b

Upplysningarna om tillgångar och skulder med risk för bety
dande justering inom det närmaste året.

upplysningar: IAS 1 125

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperations
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperations
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSingleA
mountOfDiscontinuedOperations
Table

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentAbstract

Upplysningar om tillgångar
och skulder med risk för be
tydande justering [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities text block
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentExplanatory

Upplysningar om tillgångar
och skulder med betydande
risk för väsentlig justering [t
ext block]

table

upplysningar: IFRS 5 33 b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 341

ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfAssetsAndLiabilities
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentLineItems

Upplysningar om tillgångar
och skulder med risk för be
tydande justering [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabilities table
WithSignificantRiskOfMateria
lAdjustmentTable

Upplysningar om tillgångar
och skulder med risk för be
tydande justering [table]

Plan med upplysningar om tillgångar och skulder med risk för
betydande justering.

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersAbstract

Upplysningar om tillgångar
redovisade från kostnader för
att erhålla eller fullgöra avtal
med kunder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersExplana
tory

Upplysningar om tillgångar
redovisade från kostnader för
att erhålla eller fullgöra avtal
med kunder [text block]

Upplysningarna om tillgångar redovisade från kostnaderna för
att erhålla eller fullgöra avtal med kunder.

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersLineI
tems

Upplysningar om tillgångar
redovisade från kostnader för
att erhålla eller fullgöra avtal
med kunder [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFulfil
ContractsWithCustomersTable

table

Upplysningar om tillgångar
redovisade från kostnader för
att erhålla eller fullgöra avtal
med kunder [table]

Plan med upplysningar om tillgångar redovisade från kost
naderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder.

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera
tionExplanatory

text block

Upplysningar om ersättning till
revisorer [text block]

Upplysningar om ersättning till företagets revisorer.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOf
FinancialStatementsExplanatory

text block

Upplysningar om godkän
nande av finansiella rapporter
[text block]

Upplysningarna om godkännandet av finansiella rapporter för
utfärdande.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

text block

Upplysningar om finansiella
tillgångar som kan säljas [text
block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar klassificerade till att
säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan säljas]

allmän praxis: IAS 1 10 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Upplysningar om konsolide
ringsgrund [text block]

Upplysningarna om konsolideringsgrunden.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparatio
nOfFinancialStatementsExplana
tory

text block

Upplysningarna om grunden som används för upprättandet av
Upplysningar om grund för
upprättande av finansiella rap ed finansiella rapporterna.
porter [text block]

allmän praxis: IAS 1 10 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForAgric
ulturalActivityExplanatory

text block

Upplysningar om biologiska
tillgångar, jord- och skogs
bruksprodukter vid skörd och
statliga bidrag hänförliga till
biologiska tillgångar [text
block]

Alla upplysningar om biologiska tillgångar, jord- och skogs
bruksprodukter vid skörd och statliga bidrag hänförliga till
biologiska tillgångar.

upplysningar: IAS 41 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

text block

Upplysningar om lånekost
nader [text block]

Alla upplysningar om lånekostnader.

upplysningar: IAS 23 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExplana
tory

text block

Upplysningar om upplåning
[text block]

Upplysningarna om upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsset
sAndLiabilitiesAggregatedIntoS
ingleLineInvestmentBalanceTran
sitionFromProportionateConsoli
dationToEquityMethodExplana
tory

text block

Upplysningar om uppdelning
av tillgångar och skulder som
har slagits samman i post in
gående innehav, övergång från
klyvningsmetoden till kapita
landelsmetod [text block]

Upplysningarna om uppdelningen av tillgångar och skulder
som har slagits samman i posten ingående innehav för över
gången från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden.

upplysningar: IFRS 11 C5

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

Alla upplysningar om rörelseförvärv.

upplysningar: IFRS 3 Upplysningar

Utlämnande av detaljerad in
formation om rörelseförvärv
[abstract]

text block

Upplysningar om rörelseför
värv [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Utlämnande av detaljerad in
formation om rörelseförvärv
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om rörelseförvärv
[table]

Plan med upplysningar om detaljer om rörelseförvärv.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBalan
cesAtCentralBanksExplanatory

text block

Upplysningar om likvida me
del och banktillgodohavanden
vid centralbanker [text block]

Upplysningarna om likvida medel och banktillgodohavanden
vid centralbanker.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEqui
valentsExplanatory

text block

Upplysningar om likvida me
del [text block]

Upplysningarna om likvida medel. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStatement
Explanatory

text block

Upplysningar om redovisning
av kassaflöden [text block]

Alla upplysningar om redovisning av kassaflöden.

upplysningar: IAS 7 Utformning av
en rapport över kassaflöden

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesExplanatory

Upplysningarna om ändringar i uppskattningar och bedöm
ningar.

upplysningar: IAS 8 39

Upplysningar om ändringar i
uppskattningar och bedöm
ningar [abstract]

text block

Upplysningar om ändringar i
uppskattningar och bedöm
ningar [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om ändringar i
uppskattningar och bedöm
ningar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om ändringar i
uppskattningar och bedöm
ningar [table]

Plan med upplysningar om ändringar i uppskattningar och
bedömningar.

DisclosureOfChangesInAccoun
tingPoliciesAccountingEstimate
sAndErrorsExplanatory

text block

Upplysningar om byten av re Alla upplysningar om byten av redovisningsprinciper, änd
dovisningsprinciper, ändringar ringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.
i uppskattningar och bedöm
ningar samt fel [text block]

upplysningar: IAS 8
Redovisningsprinciper

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingPoliciesExplanatory

text block

Upplysningar om byten av re Upplysningarna om byten av redovisningsprinciper som gjorts
dovisningsprinciper[text block] av företaget.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefits
PaidExplanatory

text block

Upplysningar om betalda
fordringar och förmåner [text
block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccoun
tingEstimatesTable

ifrs-full
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Upplysningar om slag av ak
tiekapital [abstract]

Alla upplysningar om fordringar och förmåner utbetalda till
försäkringstagare.

upplysningar: IAS 8 39

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCa
pitalTable

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningarna om slag av aktiekapital. [Se: Aktiekapital
[member]]

Upplysningar om slag av ak
tiekapital [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om slag av ak
tiekapital [table]

Plan med upplysningar om slag av aktiekapital.

upplysningar: IAS 1 79 a

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Upplysningar om säkerheter
[text block]

Upplysningarna om tillgångar och skulder som används som
säkerheter.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAnd
ContingentLiabilitiesExplanatory

text block

Upplysningar om åtaganden
och eventualförpliktelser [text
block]

Upplysningarna om åtaganden och eventualförpliktelser. [Se:
Eventualförpliktelser [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsExpla
natory

text block

Upplysningar om åtaganden
[text block]

Upplysningarna om åtaganden.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPreviousGA
APAbstract

Utlämnande om jämförande
information som utarbetats
enligt tidigare redovisnings
principer [abstract]

upplysningar: IAS 1 79 a
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Upplysningar om slag av ak
tiekapital [text block]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfComparativeInfor
text block
mationPreparedUnderPreviousGA
APExplanatory

Utlämnande om jämförande
information som utarbetats
enligt tidigare redovisnings
principer [text block]

Utlämnandet, i företagets första finansiella rapporter enligt
IFRS, av jämförande information som utarbetats enligt tidigare
redovisningsprinciper.

upplysningar: IFRS 1 24

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPreviousGA
APLineItems

Utlämnande om jämförande
information som utarbetats
enligt tidigare redovisnings
principer [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

table
DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPreviousGA
APTable

Utlämnande om jämförande
information som utarbetats
enligt tidigare redovisnings
principer [table]

Plan med upplysningar om jämförande information som ut
arbetats enligt tidigare redovisningsprinciper.

upplysningar: IFRS 1 24

ifrs-full

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

text block

Upplysningar om koncernens
sammansättning [text block]

Upplysningarna om koncernens sammansättning (moderföre
taget och alla dess dotterföretag). [Se: Dotterföretag [member];
Moderföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 10 a i

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinancial
InstrumentsWithMultipleEmbed
dedDerivativesExplanatory

text

Beskrivning av sammansatta
finansiella instrument med
flera inbäddade derivat

Beskrivningen av finansiella instrument med både en skulddel
och en egetkapitaldel som har flera inbäddade derivat vilkas
värden är beroende av varandra (exempelvis inlösningsbara
konvertibla skuldebrev). [Se: Derivat [member]; Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 17
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfConsolidatedAndSe text block
parateFinancialStatementsExplana
tory

Upplysningar om separata fi
nansiella rapporter [text block]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

Upplysningar om eventualför
pliktelser [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationLineItems

text block

Hänvisningar

Alla upplysningar om separata finansiella rapporter.

upplysningar: IAS 27 upplysningar,
upplysningar: IFRS 12 Syfte

Upplysningarna om eventualförpliktelser. [Se: Eventualför
pliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 86

Upplysningar om eventualför
pliktelser i rörelseförvärv [text
block]

Upplysningarna om eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv.
[Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 j

Upplysningar om eventualför
pliktelser i rörelseförvärv [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om eventualför
pliktelser [text block]

Upplysningar om eventualför
pliktelser i rörelseförvärv [ab
stract]

text block
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfContingentLiabilitie
sInBusinessCombinationTable

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

table

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om eventualför
pliktelser i rörelseförvärv
[table]

Plan med upplysningar om eventualförpliktelser i rörelseför
värv.

Upplysningar om eventualför
pliktelser [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om eventualför
pliktelser [table]

Plan med upplysningar om eventualförpliktelser.

upplysningar: IAS 37 86

Upplysningar om fortsatt en
gagemang i de finansiella till
gångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning [text block]

Upplysningarna om fortsatt engagemang i de finansiella till
gångar som har tagits bort från rapporten över finansiell
ställning. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E,
upplysningar: IFRS 7 42G

Upplysningar om fortsatt en
gagemang i de finansiella till
gångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

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

Upplysningar om fortsatt en
gagemang i de finansiella till
gångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning [abstract]

text block

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 350

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

table

Upplysningar om fortsatt en
gagemang i de finansiella till
gångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning [table]

Plan med upplysningar om fortsatt engagemang i de finansiella
tillgångar som har tagits bort från rapporten över finansiell
ställning.

upplysningar: IFRS 7 42E,
upplysningar: IFRS 7 42G

ifrs-full

DisclosureOfCostOfSalesExplana
tory

text block

Upplysningar om kostnad för
sålda varor [text block]

Upplysningarna om kostnaden för sålda varor. [Se: Försälj
ningskostnad]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

text block

Upplysningar om kreditrisk [t Upplysningarna om kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]]
ext block]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
LineItems

allmän praxis: IAS 1 10 e,
upplysningar: IFRS 7 Kreditrisk

text block

Upplysningar om kreditrisk
exponering [text block]

Upplysningarna om kreditriskexponering. Kreditriskexponering
är den kreditrisk som är förbunden med företagets finansiella
tillgångar och åtaganden om att bevilja kredit.

Upplysningar om kreditrisk
exponering [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IFRS 7 35M
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Upplysningar om kreditrisk
exponering [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Table

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Plan med upplysningar om kreditriskexponering.

upplysningar: IFRS 7 35M

DisclosureOfCreditRiskOfInsuran text block
ceContractsExplanatory

Upplysningar om kreditrisk
vad gäller försäkringsavtal [t
ext block]

Utlämnandet av information om kreditrisk vad gäller försäk
ringsavtal. [Se: Kreditrisk [member]; Typer av försäkringsavtal
[member]]

upplysningar: IFRS 4 39 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesExpla
natory

text block

Upplysningar om skuldinstru
ment [text block]

Upplysningarna om skuldinstrument. [Se: Utfärdade skuld
instrument; Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Upplysningar om förutbetalda Upplysningarna om förutbetalda anskaffningskostnader som
anskaffningskostnader som
härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaffnings
härrör från försäkringsavtal [t kostnader som härrör från försäkringsavtal]
ext block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncome
Explanatory

text block

Upplysningar om förutbetalda
intäkter [text block]

Upplysningarna om förutbetalda intäkter. [Se: Förutbetalda
intäkter]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesExpla
natory

text block

Upplysningar om uppskjuten
skatt [text block]

Upplysningarna om uppskjuten skatt. [Se: Uppskjutna skat
teskulder; Uppskjutna skattefordringar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlans
Abstract

Upplysningar om förmåns
bestämda planer [abstract]
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Upplysningar om kreditrisk
exponering [table]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfDefinedBenefitPlans text block
Explanatory

Upplysningar om förmåns
bestämda planer [text block]

Upplysningarna om förmånsbestämda planer. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlans
LineItems

Upplysningar om förmåns
bestämda planer [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlans table
Table

Upplysningar om förmåns
bestämda planer [table]

Plan med upplysningar om förmånsbestämda planer.

upplysningar: IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromBank
sExplanatory

text block

Upplysningar om inbetalningar
från banker [text block]

Upplysningarna om insättningar från banker. [Se: Insättningar
från banker]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCusto
mersExplanatory

text block

Upplysningar om inbetalningar
från kunder [text block]

Upplysningarna om insättningar från kunder. [Se: Insättningar
från kunder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAndA
mortisationExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om avskriv
ningar [text block]

Upplysningarna om avskrivningar. [Se: Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 1 10 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDerivativeFinancial
InstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsAbstract

text block

Beteckning

Upplysningar om derivat
instrument [text block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningarna om derivatinstrument. [Se: Derivat [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

Utlämnande av detaljerad in
formation om biologiska till
gångar [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om biologiska till
gångar. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

Utlämnande av detaljerad in
formation om biologiska till
gångar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av detaljerad in
formation om biologiska till
gångar [table]

Plan med upplysningar om detaljer om biologiska tillgångar.

Utlämnande av detaljerad in
formation om biologiska till
gångar [abstract]

text block

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om upplåning [ab
stract]

exempel: IAS 41 43
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBorrowingsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutBusinessCombinations
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Explanatory

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av detaljerad in
formation om upplåning [text
block]

Utlämnandet av detaljerad information om upplåning. [Se:
Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

Utlämnande av detaljerad in
formation om upplåning [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om upplåning
[table]

Plan med upplysningar om detaljer om upplåning.

allmän praxis: IFRS 7 7

text block

Upplysningar om detaljerad
information om rörelseförvärv
[text block]

Utlämnandet av detaljerad information om rörelseförvärv. [Se:
Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 Upplysningar
tillämpning av punkterna 59 och 61

Upplysningar om detaljerad information om koncentrationer av
risk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet
för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om detaljerad
information om koncentratio
ner av risk som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17
[abstract]

text block

Upplysningar om detaljerad
information om koncentratio
ner av risk som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17 [t
ext block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutConcentrationsOfRiskT
hatArisesFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Expla
natory

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om detaljerad
information om koncentratio
ner av risk som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om detaljerad
information om koncentratio
ner av risk som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17
[table]

Plan med upplysningar om koncentrationer av risk som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om detaljerad information om finansiella till
gångar enligt vad som anges i punkt 39E a i IFRS 4. [Se:
Finansiella tillgångar enligt vad som anges i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
[abstract]

text block

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
[text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForAs
sociatesTable

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för intresseföretag [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om finansiella tillgångar
enligt vad som anges i punkt 39E a i IFRS 4 för intressefö
retag. [Se: Finansiella tillgångar enligt vad som anges i punkt
39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för intresseföretag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för intresseföretag [table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4 för intresseföretag.

Beteckning

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för intresseföretag [abstract]

text block

table

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4ForJo
intVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4LineI
tems

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för joint ventures [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om finansiella tillgångar
enligt vad som anges i punkt 39E a i IFRS 4 för joint ventures.
[Se: Finansiella tillgångar enligt vad som anges i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för joint ventures [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för joint ventures [table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4 för joint ventures.

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Beteckning

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
för joint ventures [abstract]

text block

table

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

table

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om detaljerad
information om finansiella
tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4
[table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E a i IFRS 4.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Utlämnandet av detaljerad information om finansiella instru
ment. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 31,
upplysningar: IFRS 7 7,
upplysningar: IFRS 7 35K

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkrade poster
[text block]

Utlämnandet av detaljerad information om säkrade poster. [Se:
Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkrade poster
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkrade poster
[table]

Plan med upplysningar om detaljer om säkrade poster.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
text block
nAboutFinancialInstrumentsExpla
natory

Utlämnande av detaljerad in
formation om finansiella in
strument [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsAbstract

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkrade poster
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgedItemsTable

text block

table

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 24B
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstruments
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutHedgingInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutIntangibleAssetsExplana
tory

text block

Beteckning

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringar [text
block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnandet av detaljerad information om säkringar.

upplysningar: IFRS 7 22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringsinstru
ment [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om säkringsinstrument.
[Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 24A

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringsinstru
ment [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringsinstru
ment [table]

Plan med upplysningar om detaljer om säkringsinstrument.

upplysningar: IFRS 7 24A

text block

Utlämnande av detaljerad in
formation om immateriella
tillgångar [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om immateriella till
gångar. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringsinstru
ment [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutInvestmentPropertyExpla
natory

text block

Utlämnande av detaljerad in
formation om förvaltningsfas
tigheter [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om förvaltningsfastig
heter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 32A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutPropertyPlantAndEquip
mentExplanatory

text block

Utlämnande av detaljerad in
formation om materiella an
läggningstillgångar [text
block]

Utlämnandet av detaljerad information om materiella anlägg
ningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInformatio
nAboutServiceConcessionArran
gementsExplanatory

text block

Utlämnande av detaljerad in
formation om avtal om eko
nomiska eller samhälleliga
tjänster [text block]

Utlämnandet av detaljerad information om avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekonomiska
eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersExplanatory

Upplysningar om uppdelning
av intäkter från avtal med
kunder [text block]

Upplysningarna om uppdelningen av intäkter från avtal med
kunder. [Se: Intäkter från avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 114

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersLineItems

Upplysningar om uppdelning
av intäkter från avtal med
kunder [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om uppdelning
av intäkter från avtal med
kunder [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfDisaggregationOfRe
venueFromContractsWithCusto
mersTable

table

Upplysningar om uppdelning
av intäkter från avtal med
kunder [table]

Plan med upplysningar om uppdelningen av intäkter från avtal
med kunder.

upplysningar: IFRS 15 114

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpera
tionsExplanatory

text block

Upplysningar om avvecklade
verksamheter [text block]

Upplysningarna om avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade
verksamheter [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

text block

Upplysningar om utdelningar
[text block]

Upplysningarna om utdelningar. Utdelningar är ersättningar till
aktieägare i proportion till innehavet av respektive aktieslag.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShare
Explanatory

text block

Upplysningar om resultat per
aktie [text block]

Alla upplysningar om resultat per aktie.

upplysningar: IAS 33 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeOfIn text block
vestmentEntityStatusOnFinancial
StatementsExplanatory

Upplysningar om effekten av
ändringar i investmentföreta
gets status på finansiella rap
porter [text block]

Upplysningarna om effekten av ändringarna i investmentföre
tagets status på de finansiella rapporterna. [Se: Upplysningar
om investmentföretag [text block]]

upplysningar: IFRS 12 9B

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

Upplysningar om effekten av
ändrade valutakurser [text
block]

Alla upplysningar om effekten av ändrade valutakurser.

upplysningar: IAS 21 Upplysningar

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om effekt av
försäkringsavtal som redovisas
för första gången [abstract]

text block

table

Upplysningar om effekt av
försäkringsavtal som redovisas
för första gången [text block]

Upplysningar om effekten av försäkringsavtal som redovisas
för första gången under perioden. [Se: Försäkringsavtal
[member]]

Upplysningar om effekt av
försäkringsavtal som redovisas
för första gången [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om försäkring
savtal som redovisas för första
gången [table]

Plan med upplysningar om effekten av försäkringsavtal som
redovisas för första gången under perioden.

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat
[abstract]

upplysningar: IFRS 17 107 –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IFRS 17 107 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfEffectOfOverlayApp text block
roachReclassificationOnProfitOr
LossExplanatory

Upplysningar om effekt av
Upplysningarna om effekten av överlappningsmetoden vid
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat.
omklassificering på resultat [t
ext block]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesAbstract

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
intresseföretag [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp text block
roachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesExplanatory

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
intresseföretag [text block]

Upplysningarna om effekten av överlappningsmetoden vid
omklassificering på resultat för intresseföretag.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesLineItems

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
intresseföretag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IFRS 4 39L e –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Plan med upplysningar om effekten av överlappningsmetoden
vid omklassificering på resultat för intresseföretag.

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp table
roachReclassificationOnProfitOr
LossForAssociatesTable

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
intresseföretag [table]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesAbstract

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
joint ventures [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp text block
roachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesExplanatory

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
joint ventures [text block]

Upplysningarna om effekten av överlappningsmetoden vid
omklassificering på resultat för joint ventures.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesLineItems

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
joint ventures [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp table
roachReclassificationOnProfitOr
LossForJointVenturesTable

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat för
joint ventures [table]

Plan med upplysningar om effekten av överlappningsmetoden
vid omklassificering på resultat för joint ventures.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfEffectOfOverlayApp
roachReclassificationOnProfitOr
LossLineItems

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayApp table
roachReclassificationOnProfitOr
LossTable

Upplysningar om effekt av
överlappningsmetod vid
omklassificering på resultat
[table]

Plan med upplysningar om effekten av överlappningsmetoden
vid omklassificering på resultat.

upplysningar: IFRS 4 39L e –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfEffectsOfChangesIn
ParentsOwnershipInterestInSub
sidiaryThatDoNotResultInLoss
OfControlOnEquityAttributable
ToOwnersOfParentExplanatory

text block

Upplysningar om effekter av
förändringar i moderföretagets
ägarandel i dotterföretag vilka
inte leder till förlust av be
stämmande inflytande över
eget kapital hänförligt till mo
derföretagets ägare [text block]

Upplysningarna om en plan som visar effekterna av föränd
ringar i moderföretagets ägarandel i ett dotterföretag vilka inte
leder till en förlust av bestämmande inflytande över eget ka
pital hänförligt till moderföretagets ägare.

upplysningar: IFRS 12 18

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefits
Explanatory

text block

Upplysningar om ersättningar
till anställda [text block]

Alla upplysningar om ersättningar till anställda.

upplysningar: IAS 19
Tillämpningsområde

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

text block

Upplysningar om företagets
rörelsesegment [text block]

Alla upplysningar om rörelsesegment.

upplysningar: IFRS 8 Upplysningar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfEventsAfterRepor
tingPeriodExplanatory

text block

Upplysningar om händelser
efter rapportperioden [text
block]

Alla upplysningar om händelser efter rapportperioden.

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSupport
ingRecognitionOfDeferredTax
AssetsDependentOnFutureTax
ableProfitsAndEntityHasSuffere
dALossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

text

Beskrivning av underlag som
stöder redovisning av upp
skjuten skattefordran när ut
nyttjandet är beroende av
framtida skattepliktiga över
skott utöver de överskott som
beror på återföring av befint
liga skattepliktiga temporära
skillnader och företaget har
redovisat förlust i samma ju
risdiktion där uppskjuten skat
tefordran uppkommit

Beskrivningen av de förhållanden som motiverar att en upp upplysningar: IAS 12 82
skjuten skattefordrans belopp redovisas i sådana fall då a)
utnyttjande av den uppskjutna skattefordringen är beroende av
framtida skattepliktiga överskott utöver de överskott som är en
följd av återföring av befintliga skattepliktiga temporära skill
nader, och b) företaget har redovisat förluster under inneva
rande eller föregående redovisningsperiod i samma jurisdiktion
där uppskjuten skattefordran uppkommit. [Se: Temporära
skillnader [member]; Uppskjuten skattefordran när utnyttjandet
är beroende av framtida skattepliktiga överskott utöver de
överskott som beror på återföring av befintliga skattepliktiga
temporära skillnader och företaget har redovisat förlust i
samma jurisdiktion där uppskjuten skattefordran uppkommit]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

text block

Upplysningar om kostnader
per typ [text block]

Upplysningarna om kostnader per typ. [Se: Kostnader, per typ]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplanatory

text block

Upplysningar om kostnader
[text block]

Upplysningarna om kostnader.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndEva
luationAssetsExplanatory

text block

Upplysningar om
prospekterings- och utvär
deringstillgångar [text block]

Alla upplysningar om prospekterings- och utvärderingstill
gångar.

upplysningar: IFRS 6 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresAbstract

Upplysningar om externa kre
ditbetyg [abstract]

upplysningar: IAS 10 Upplysningar
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ifrs-full

▼M1
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Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om externa kre
ditbetyg [text block]

Upplysningarna om externa kreditbetyg. [Se: Externa kredit
betyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG24 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om externa kre
ditbetyg [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresTable

table

Upplysningar om externa kre
ditbetyg [table]

Plan med upplysningar om externa kreditbetyg.

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInformation
ForEachBusinessCombinationIs
Impracticable

text

Förklaring av faktum och för
klaringar till varför upplys
ningar om intäkter och resultat
är praktiskt ogenomförbart

Förklaringen av det faktum att och anledningen till varför
upplysningar: IFRS 3 B64 q
utlämnandet av uppgifter om intäkter och resultat för det för
värvade företaget sedan förvärvstidpunkten och den integrerade
enheten som om förvärvstidpunkten för alla rörelseförvärv som
skett hade varit per början av räkenskapsåret, är praktiskt
ogenomförbart. [Se: Rörelseförvärv [member]; Intäkter]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Upplysningar om värdering till
verkligt värde [text block]

Alla upplysningar om värdering till verkligt värde.

text block

exempel: IFRS 7 IG24 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

upplysningar: IFRS 13
Upplysningar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av tillgångar
[abstract]

text block

table

Upplysningar om värdering till Upplysningarna om värdering till verkligt värde av tillgångar.
verkligt värde av tillgångar [t
ext block]

upplysningar: IFRS 13 93

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av tillgångar
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av tillgångar
[table]

Plan med upplysningar om värdering till verkligt värde av
tillgångar.

upplysningar: IFRS 13 93

Upplysningarna om värdering till verkligt värde av eget
kapital.

upplysningar: IFRS 13 93

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av eget kapital
[abstract]

text block

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av eget kapital
[text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av eget kapital
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av eget kapital
[table]

Plan med upplysningar om värdering till verkligt värde av eget
kapital.

upplysningar: IFRS 13 93

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av skulder [text
block]

Upplysningarna om värdering till verkligt värde av eget
skulder.

upplysningar: IFRS 13 93

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av skulder [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av skulder [ab
stract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

table

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av skulder
[table]

Plan med upplysningar om värdering till verkligt värde av
skulder.

upplysningar: IFRS 13 93

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEachIn
vestmentInEquityInstruments
DesignatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensive
IncomeExplanatory

text block

Upplysningar om verkligt
värde av investeringar i eget
kapitalinstrument identifierade
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[text block]

Upplysningar om verkligt värde investeringar i egetkapital
instrument som företaget har identifierat till verkligt värde via
övrigt totalresultat. [Se: Investeringar i egetkapitalinstrument
som identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11A c

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinancia text block
lAssetsAndFinancialLiabilitie
sAndReclassificationExplanatory

Utlämnande av information
om eventuella skillnader mel
lan redovisade värden och
verkligt värde av avtal som
beskrivs i IFRS 7.29 b och
IFRS 7.29 c [text block]

Utlämnandet av information om omfattningen av eventuella
skillnader mellan det redovisade värdet och verkliga värdet av
a) innehav av egetkapitalinstrument som inte har ett noterat
marknadspris på en aktiv marknad (eller derivat som är knutna
till sådana egetkapitalinstrument) som värderas till anskaff
ningsvärde på grund av att deras verkliga värde inte kan be
räknas på ett tillförlitligt sätt, och b) avtal som innehåller en
diskretionär del vars verkliga värde inte kan fastställas på ett
tillförlitligt sätt.

upplysningar: IFRS 7 30 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinanci
alInstrumentsExplanatory

Upplysningar om verkligt
värde av finansiella instrument
[text block]

Upplysningarna om det verkliga värdet av finansiella instru
ment. [Se: finansiella instrument, klass [member]; Till verkligt
värde [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meAbstract

Upplysningar om verkligt
värde av investeringar i eget
kapitalinstrument identifierade
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meLineItems

Upplysningar om verkligt
värde av investeringar i eget
kapitalinstrument identifierade
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meTable

Upplysningar om verkligt
värde av investeringar i eget
kapitalinstrument identifierade
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[table]

Plan med upplysningar om verkligt värde investeringar i
egetkapitalinstrument identifierade som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

table

Upplysningar om värdering till
verkligt värde av förvaltnings
tillgångar [abstract]

upplysningar: IFRS 7 11A c
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om värdering till Upplysningarna av det verkliga värdet för tillgångar i för
verkligt värde av förvaltnings månsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar [member];
tillgångar [text block]
Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU
sedAsDeemedCostAbstract

Upplysningar om verkliga
värden på poster som används
som antaget anskaffningsvärde
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU text block
sedAsDeemedCostExplanatory

Upplysningar om verkliga
värden på poster som används
som antaget anskaffningsvärde
[text block]

Hänvisningar

upplysningar: IAS 19 142

Upplysningar om värdering till Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
verkligt värde av förvaltnings begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tillgångar [line items]
tabellen.

table

Upplysningar om värdering till Plan med upplysningar om värdering till verkligt värde av
verkligt värde av förvaltnings tillgångar i förmånsbestämda planer.
tillgångar [table]

upplysningar: IFRS 1 30
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Upplysningarna om de verkliga värdena som används som
antaget anskaffningsvärde i företagets rapport över periodens
ingående finansiella ställning enligt IFRS för poster om ma
teriella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter eller im
materiella tillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar;
Förvaltningsfastigheter; Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

upplysningar: IAS 19 142

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfFairValuesOfItemsU
sedAsDeemedCostLineItems

Upplysningar om verkliga
värden på poster som används
som antaget anskaffningsvärde
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItemsU table
sedAsDeemedCostTable

Upplysningar om verkliga
värden på poster som används
som antaget anskaffningsvärde
[table]

Plan med upplysningar om de verkliga värdena som används
som antaget anskaffningsvärde i företagets första finansiella
rapporter enligt IFRS.

upplysningar: IFRS 1 30

ifrs-full

DisclosureOfFeeAndCommissio
nIncomeExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om intäkter av
seende avgifter och provision
(kostnader) [text block]

Upplysningarna om intäkter avseende arvoden och provision
(kostnader). [Se: Intäkter avseende arvoden och provision
(kostnader)]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExplana
tory

text block

Upplysningar om finansie
ringskostnader [text block]

Upplysningarna om finansieringskostnader. [Se: Finansie
ringskostnader]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncome
ExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om finansiella
intäkter (kostnader) [text
block]

Upplysningarna om finansiella intäkter (kostnader). [Se: Fi
nansiella intäkter (kostnader)]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncome
Explanatory

text block

Upplysningar om finansiella
intäkter [text block]

Upplysningarna om finansiella intäkter. [Se: Finansiella intäk allmän praxis: IAS 1 10 e
ter]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
Abstract

Upplysningar om finansiella
tillgångar [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
Abstract

Upplysningar om finansiella
tillgångar som påverkas av
ändringar av IFRS 9 för rätt
till förtida inlösen med negativ
ersättning [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
text block
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationExpla
natory

Upplysningar om finansiella
tillgångar som påverkas av
ändringar av IFRS 9 för rätt
till förtida inlösen med negativ
ersättning [text block]

Upplysningarna om identifiering av finansiella tillgångar till
följd av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLineI
tems

Upplysningar om finansiella
tillgångar som påverkas av
ändringar av IFRS 9 för rätt
till förtida inlösen med negativ
ersättning [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTable

Upplysningar om finansiella
tillgångar som påverkas av
ändringar av IFRS 9 för rätt
till förtida inlösen med negativ
ersättning [table]

Plan med upplysningar om identifiering av finansiella till
gångar till följd av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida
inlösen med negativ ersättning.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

table

Upplysningar om finansiella
tillgångar per den första till
lämpningsdagen för IFRS 9
[abstract]

upplysningar: IFRS 9 7.2.34

upplysningar: IFRS 9 7.2.34
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

ifrs-full

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om finansiella
Upplysningarna om finansiella tillgångar per den första till
tillgångar per den första till
lämpningsdagen för IFRS 9.
lämpningsdagen av IFRS 9 [t
ext block]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 42I

Upplysningar om finansiella
tillgångar per den första till
lämpningsdagen för IFRS 9
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om finansiella
tillgångar per den första till
lämpningsdagen för IFRS 9
[table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar per den första
tillämpningsdagen för IFRS 9.

DisclosureOfFinancialAssets
Explanatory

text block

Upplysningar om finansiella
tillgångar [text block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar. [Se: Finansiella till upplysningar: IFRS 7 7
gångar]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsHeld
ForTradingExplanatory

text block

Upplysningar om finansiella
tillgångar som innehas för
handel [text block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar som klassificeras som
att de innehas för handel. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsLineI
tems

Upplysningar om finansiella
tillgångar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IFRS 7 42I

allmän praxis: IAS 1 10 e
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfFinancialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaired
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaired
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpairedLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsTha
tAreEitherPastDueOrImpaired
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
Abstract

table

Beteckning

Upplysningar om finansiella
tillgångar [table]

Dokumentationsbeteckning

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 7

Upplysningar om finansiella
tillgångar som antingen är
förfallna till betalning eller
nedskrivna [abstract]

text block

table

Upplysningar om finansiella
tillgångar som antingen är
förfallna till betalning eller
nedskrivna [text block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar som antingen är för upplysningar: IFRS 7 37 – sista
fallna till betalning eller nedskrivna. [Se: Finansiella tillgångar] giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om finansiella
tillgångar som antingen är
förfallna till betalning eller
nedskrivna [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om finansiella
tillgångar som antingen är
förfallna till betalning eller
nedskrivna [table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar som antingen
är förfallna till betalning eller nedskrivna.

Upplysningar om finansiella
tillgångar som överlappnings
metoden tillämpas på [ab
stract]

upplysningar: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Upplysningarna om finansiella tillgångar som överlappnings
metoden tillämpas på.

upplysningar: IFRS 4 39L b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplied
Explanatory

Upplysningar om finansiella
tillgångar som överlappnings
metoden tillämpas på [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesAbstract

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller intres
seföretag som överlappnings
metoden tillämpas på [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesExplanatory

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller intres
seföretag som överlappnings
metoden tillämpas på [text
block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar vad gäller intres
seföretag som överlappningsmetoden tillämpas på.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesLineItems

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller intres
seföretag som överlappnings
metoden tillämpas på [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
ForAssociatesTable

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller intres
seföretag som överlappnings
metoden tillämpas på [table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar vad gäller
intresseföretag som överlappningsmetoden tillämpas på.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesAbstract

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller joint
ventures som överlappnings
metoden tillämpas på [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW text block
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesExplanatory

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller joint
ventures som överlappnings
metoden tillämpas på [text
block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar vad gäller joint ven upplysningar: IFRS 4 39M –
tures som överlappningsmetoden tillämpas på.
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesLineItems

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller joint
ventures som överlappnings
metoden tillämpas på [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
ForJointVenturesTable

Upplysningar om finansiella
tillgångar vad gäller joint
ventures som överlappnings
metoden tillämpas på [table]

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar vad gäller
joint ventures som överlappningsmetoden tillämpas på.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAppliedLi
neItems

Upplysningar om finansiella
tillgångar som överlappnings
metoden tillämpas på [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfFinancialAssetsToW table
hichOverlayApproachIsApplied
Table

Upplysningar om finansiella
tillgångar som överlappnings
metoden tillämpas på [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Abstract

Upplysningar om överförda
finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt
och hållet [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognitionLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments
Abstract

text block

table

Hänvisningar

Plan med upplysningar om finansiella tillgångar som över
lappningsmetoden tillämpas på.

upplysningar: IFRS 4 39L b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Upplysningar om överförda
finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt
och hållet [text block]

Upplysningarna om överförda finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och
hållet. [Se: Överförda finansiella tillgångar som inte har tagits
bort från rapporten över finansiell ställning helt och hållet
[member]]

upplysningar: IFRS 7 42D

Upplysningar om överförda
finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt
och hållet [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om överförda
finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt
och hållet [table]

Plan med upplysningar om överförda finansiella tillgångar som
inte har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt
och hållet.

Utlämnande av detaljerad in
formation om finansiella in
strument [abstract]

upplysningar: IFRS 7 42D
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments text block
AtFairValueThroughProfitOrLoss
Explanatory

Upplysningar om finansiella
Upplysningarna om finansiella instrument värderade till verk
instrument värderade till verk ligt värde via resultatet. [Se: Till verkligt värde [member];
ligt värde via resultatet [text
Finansiella instrument, klass [member]]
block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments
ByTypeOfInterestRateAbstract

Upplysningar om finansiella
instrument efter typ av ränta
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments text block
ByTypeOfInterestRateExplanatory

Upplysningar om finansiella
instrument efter typ av ränta
[text block]

Upplysningarna om finansiella instrument efter typ av ränta.
[Se: Finansiella instrument, klass [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments
ByTypeOfInterestRateLineItems

Upplysningar om finansiella
instrument efter typ av ränta
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments table
ByTypeOfInterestRateTable

Upplysningar om finansiella
instrument efter typ av ränta
[table]

Plan med upplysningar om finansiella instrument, efter typ av
ränta.

allmän praxis: IFRS 7 39

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments text block
DesignatedAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

Upplysningar om finansiella
instrument som identifieras
som värderade till verkligt
värde via resultatet [text block]

Upplysningarna om finansiella instrument som identifieras som
värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Till verkligt
värde [member]; Finansiella instrument, klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

allmän praxis: IFRS 7 39
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfFinancialInstruments text block
Explanatory

Upplysningar om finansiella
instrument [text block]

Alla upplysningar om finansiella instrument.

upplysningar: IFRS 7
Tillämpningsområde

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments text block
HeldForTradingExplanatory

Upplysningar om finansiella
instrument som innehas för
handel [text block]

Upplysningarna om finansiella instrument som klassificeras
som att de innehas för handel. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments
LineItems

Utlämnande av detaljerad in
formation om finansiella in
strument [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstruments table
Table

Utlämnande av detaljerad in
formation om finansiella in
strument [table]

Plan med upplysningar om detaljer om finansiella instrument.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
Abstract

Upplysningar om finansiella
skulder [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
Abstract

Upplysningar om finansiella
skulder som påverkas av änd
ringar av IFRS 9 för rätt till
förtida inlösen med negativ
ersättning [abstract]

upplysningar: IFRS 7 31,
upplysningar: IFRS 7 7,
upplysningar: IFRS 7 35K

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 382

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfFinancialLiabilitie
text block
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationExpla
natory

Upplysningar om finansiella
skulder som påverkas av änd
ringar av IFRS 9 för rätt till
förtida inlösen med negativ
ersättning [text block]

Upplysningarna om identifiering av finansiella skulder till följd
av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationLineI
tems

Upplysningar om finansiella
skulder som påverkas av änd
ringar av IFRS 9 för rätt till
förtida inlösen med negativ
ersättning [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTable

Upplysningar om finansiella
skulder som påverkas av änd
ringar av IFRS 9 för rätt till
förtida inlösen med negativ
ersättning [table]

Plan med upplysningar om identifiering av finansiella skulder
till följd av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen
med negativ ersättning.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Explanatory

table

upplysningar: IFRS 9 7.2.34

upplysningar: IFRS 9 7.2.34

Upplysningar om finansiella
skulder per den första tillämp
ningsdagen för IFRS 9 [ab
stract]

text block

Upplysningar om finansiella
Upplysningarna om finansiella skulder per den första tillämp upplysningar: IFRS 7 42I
skulder per den första tillämp ningsdagen för IFRS 9.
ningsdagen för IFRS 9 [text
block]
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om finansiella
skulder per den första tillämp
ningsdagen för IFRS 9 [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sAtDateOfInitialApplicationO
fIFRS9Table

table

Upplysningar om finansiella
Plan med upplysningar om finansiella skulder per den första
skulder per den första tillämp tillämpningsdagen för IFRS 9.
ningsdagen för IFRS 9 [table]

upplysningar: IFRS 7 42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
Explanatory

text block

Upplysningar om finansiella
skulder [text block]

Upplysningarna om finansiella skulder. [Se: Finansiella skul
der]

upplysningar: IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
HeldForTradingExplanatory

text block

Upplysningar om finansiella
skulder som innehas för han
del [text block]

Upplysningarna om finansiella skulder som klassificeras som
att de innehas för handel. [Se: Finansiella skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

Upplysningar om finansiella
skulder [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
Table

Upplysningar om finansiella
skulder [table]

Plan med upplysningar om finansiella skulder.

table

upplysningar: IFRS 7 7
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfFinancialRiskMana
gementExplanatory

text block

Upplysningar om hantering av
finansiella risker [text block]

Upplysningarna om företagets praxis och policy för hantering
av finansiella risker.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoption
Explanatory

text block

Upplysningar om första
gången som IFRS tillämpas
[text block]

Alla upplysningar om företagets första tillämpning av
IFRS-standarder.

upplysningar: IFRS 1 Redovisning
och upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundingOf
StructuredEntityAndTheirWe
ightedaverageLifeExplanatory

text block

Upplysningar om finansie
ringsformer för strukturerade
företag och deras vägda ge
nomsnittliga livslängd [text
block]

Upplysningarna om finansieringsformerna (t.ex. företagscerti
fikat eller medelfristiga skuldförbindelser) för strukturerade
företag och deras vägda genomsnittliga livslängd.

exempel: IFRS 12 B26 g

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmi
nistrativeExpenseExplanatory

text block

Upplysningarna om allmänna kostnader och administrations
Upplysningar om allmänna
kostnader och administrations kostnader. [Se: Administrativa kostnader]
kostnader [text block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

text block

Upplysningar om allmän säk
ringsredovisning [text block]

Alla upplysningar om allmän säkringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7
Säkringsredovisning

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformatio
nAboutFinancialStatementsExpla
natory

text block

Upplysningar om allmän in
formation om finansiella rap
porter [text block]

Alla upplysningar om allmän information om finansiella
rapporter.

upplysningar: IAS 1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
Abstract

Upplysningar om geografiska
områden [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfGeographicalAreas
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
Table

ifrs-full

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om geografiska
områden [text block]

Upplysningarna om geografiska områden.

upplysningar: IFRS 8 33

Upplysningar om geografiska
områden [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om geografiska
områden [table]

Plan med upplysningar om geografiska områden.

upplysningar: IFRS 8 33

DisclosureOfGoingConcernExpla
natory

text block

Upplysningar om fortlevnads
principen [text block]

Upplysningarna om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplanatory

text block

Upplysningar om goodwill [t
ext block]

Upplysningarna om goodwill. [Se: Goodwill]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAlloca
tedToCashgeneratingUnitExplana
tory

text

Förklaring av goodwill som
inte har fördelats på kassage
nerande enhet

Förklaringen av anledningarna till varför en andel av den
goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv inte har fördelats på
en kassagenerande enhet (grupp av enheter). [Se: Goodwill;
Kassagenererande enheter [member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IAS 36 133
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Upplysningar om statliga bi
drag [text block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfGovernmentGrants
Explanatory

Alla upplysningar om statliga bidrag.

upplysningar: IAS 20 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Explanatory

Upplysningar om säkrings
redovisning [text block]

Upplysningarna om säkringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7 22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountingLi
neItems

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringar [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Table

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringar [table]

Plan med upplysningar om detaljer om säkringar.

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggrega text block
tedInterestsInSimilarEntitiesExpla
natory

Upplysningar om hur företag
Upplysningarna om hur företaget har sammanställt sina andelar
har sammanställt andelar i lik i liknande företag.
nande företag [text block]

upplysningar: IFRS 12 B3

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflationaryRe
portingExplanatory

Upplysningar om redovisning i
höginflationsländer [text
block]

upplysningar: IAS 29 Upplysningar

Utlämnande av detaljerad in
formation om säkringar [ab
stract]

text block

text block

Alla upplysningar om redovisning i höginflationsländer.

upplysningar: IFRS 7 22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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table

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLoss
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLoss
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om nedskrivning
och återföring av nedskrivning
[abstract]

text block

table

Upplysningar om nedskrivning
och återföring av nedskrivning
[text block]

Upplysningarna om nedskrivning och återföringen av ned
skrivning. [Se: Nedskrivning; Återföring av nedskrivning]

Upplysningar om nedskrivning
och återföring av nedskrivning
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om nedskrivning
och återföring av nedskrivning
[table]

Plan med upplysningar om nedskrivning och återföring av
nedskrivning.

Upplysningar om nedskrivning
som redovisats eller återförts
för kassagenererande enhet
[abstract]

upplysningar: IAS 36 126

upplysningar: IAS 36 126
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om nedskrivning
som redovisats eller återförts
för kassagenererande enhet
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om nedskrivning
som redovisats eller återförts
för kassagenererande enhet
[table]

Plan med upplysningar om nedskrivning som redovisats eller
återförts för en kassagenererande enhet.

upplysningar: IAS 36 130 d ii

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAssets text block
Explanatory

Upplysningar om nedskriv
ningar av tillgångar [text
block]

Alla upplysningar om nedskrivningar av tillgångar.

upplysningar: IAS 36 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory

text block

Upplysningar om inkomstskatt
[text block]

Alla upplysningar om inkomstskatter.

upplysningar: IAS 12 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedOtherEquityInstruments
GrantedDuringPeriodExplanatory

text block

Upplysningar om indirekt vär
dering av erhållna varors eller
tjänsters verkliga värde, andra
egetkapitalinstrument som till
delats under perioden [text
block]

Utlämnande av information om indirekt värdering, genom
hänvisning till det verkliga värdet för tilldelade egetkapital
instrument, av de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga
värde som ersättning för företagets andra egetkapitalinstrument
(dvs. andra än aktieoptioner).

upplysningar: IFRS 2 47 b

table
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedSharebasedPayment
ArrangementsModifiedDuring
PeriodExplanatory

text block

Upplysningar om indirekt vär
dering av erhållna varors eller
tjänsters verkliga värde, avtal
om aktierelaterad ersättning
som förändrats under perioden
[text block]

Utlämnande av information om indirekt värdering, genom
hänvisning till det verkliga värdet för tilldelade egetkapital
instrument, av de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga
värde som ersättning för företagets egetkapitalinstrument i
avtal om aktierelaterad ersättning som ändrats.

upplysningar: IFRS 2 47 c

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
ReceivedShareOptionsGrantedDu
ringPeriodExplanatory

text block

Upplysningar om indirekt vär
dering av erhållna varors eller
tjänsters verkliga värde, aktie
optioner som tilldelats under
perioden [text block]

Utlämnande av information om indirekt värdering, genom
hänvisning till det verkliga värdet för tilldelade egetkapital
instrument, av de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga
värde som ersättning för företagets aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc
tivitiesSubjectToRateRegulation
Abstract

Utlämnande av information
om verksamheter som omfattas
av prisreglering [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc text block
tivitiesSubjectToRateRegulation
Explanatory

Utlämnande av information
om verksamheter som omfattas
av prisreglering [text block]

Utlämnandet av information om verksamheter som omfattas av
prisreglering. Prisreglering är en ram för fastställande av priser
som kan tas ut av kunder för varor och tjänster och denna ram
omfattas av tillsyn och/eller godkännande av en prisreglerare.

upplysningar: IFRS 14 Förklaring
av verksamheter som omfattas av
prisreglering
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInformationAboutAc
tivitiesSubjectToRateRegulation
LineItems

Utlämnande av information
om verksamheter som omfattas
av prisreglering [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutAc table
tivitiesSubjectToRateRegulation
Table

Utlämnande av information
om verksamheter som omfattas
av prisreglering [table]

Plan med upplysningar om verksamheter som omfattas av
prisreglering.

upplysningar: IFRS 14 Förklaring
av verksamheter som omfattas av
prisreglering

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceAbstract

Utlämnande av information
om jord- och skogsbrukspro
dukter [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceExplanatory

Utlämnande av information
om jord- och skogsbrukspro
dukter [text block]

Utlämnandet av information om jord- och skogsbruksproduk
ter. Jord- och skogsbruksprodukter är den skördade produkten
av företagets biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceLineItems

Utlämnande av information
om jord- och skogsbrukspro
dukter [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tAgriculturalProduceTable

Utlämnande av information
om jord- och skogsbrukspro
dukter [table]

Plan med upplysningar om jord- och skogsbruksprodukter.

text block

table

upplysningar: IAS 41 46 b ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelationTo
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingAbstract

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om belopp som redovisas i
förhållande till saldona på
konton för uppskjuten regle
ring [text block]

Utlämnandet av information om belopp som redovisas i för
hållande till saldona på konton för uppskjuten reglering. [Se:
saldona på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 Förklaring
av redovisade belopp

Utlämnande av information
om belopp som redovisas i
förhållande till saldon på kon
ton för uppskjuten reglering
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Beteckning

Utlämnande av information
om belopp som redovisas i
förhållande till saldona på
konton för uppskjuten regle
ring [abstract]

text block

table

Utlämnande av information
Plan med upplysningar om belopp som redovisas i förhållande
om belopp som redovisas i
till saldon på konton för uppskjuten reglering.
förhållande till saldon på kon
ton för uppskjuten reglering
[table]

Utlämnande av information
om belopp som påverkade
rapport över totalresultat till
följd av säkringsredovisning
[abstract]

upplysningar: IFRS 14 Förklaring
av redovisade belopp
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsResul
tOfHedgeAccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
Explanatory

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om belopp som påverkade
rapport över totalresultat till
följd av säkringsredovisning
[text block]

Utlämnandet av information om belopp som påverkade rap
porten över totalresultat till följd av säkringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7 24C

Utlämnande av information
om belopp som påverkade
rapport över totalresultat till
följd av säkringsredovisning
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om belopp som påverkade
rapport över totalresultat till
följd av säkringsredovisning
[table]

Plan med upplysningar om belopp som påverkade rapporten
över totalresultat till följd av säkringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7 24C

Utlämnandet av information om konsoliderade strukturerade
företag. [Se: Konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 Arten av de
risker som är förknippade med
företagets andelar i konsoliderade
strukturerade företag

Utlämnande av information
om konsoliderade strukture
rade företag [abstract]

text block

Utlämnande av information
om konsoliderade strukture
rade företag [text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossExplanatory

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om konsoliderade strukture
rade företag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om konsoliderade strukture
rade företag [table]

Plan med upplysningar om konsoliderade strukturerade företag.

upplysningar: IFRS 12 Arten av de
risker som är förknippade med
företagets andelar i konsoliderade
strukturerade företag

Upplysningar om kreditexponeringar som identifieras som att
de värderas till verkligt värde via resultatet.

upplysningar: IFRS 7 24G

Upplysningar om kreditexpo
neringar som identifieras som
att de värderas till verkligt
värde via resultatet [abstract]

text block

Upplysningar om kreditexpo
neringar som identifieras som
att de värderas till verkligt
värde via resultatet [text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om kreditexpo
neringar som identifieras som
att de värderas till verkligt
värde via resultatet [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om kreditexpo
neringar som identifieras som
att de värderas till verkligt
värde via resultatet [table]

Plan med upplysningar om kreditexponeringar som identifieras
som att de värderas till verkligt värde via resultatet.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 24G

Upplysningar om kreditrisk
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17 [abstract]

text block

Upplysningar om kreditrisk
Upplysningarna om kreditrisk som härrör från avtal som faller
som härrör från avtal som fal inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17 [text block]

upplysningar: IFRS 17 131 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutDe
finedBenefitPlansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tEmployeesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContractu
alServiceMarginInProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContractu
alServiceMarginInProfitOrLoss
Explanatory

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om kreditrisk
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om kreditrisk
Plan med upplysningar om kreditrisk som härrör från avtal
som härrör från avtal som fal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17 [table]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 17 131 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om förmåns
bestämda planer [abstract]

text block

Upplysningar om anställda [t
ext block]

Utlämnandet av information om anställda.

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningarna om den förväntade redovisningen av den av
talsenliga marginalen i resultatet. [Se: Avtalsenlig marginal
[member]]

upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om förväntad
redovisning av avtalsenlig
marginal i resultatet [abstract]

text block

Upplysningar om förväntad
redovisning av avtalsenlig
marginal i resultatet [text
block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContractu
alServiceMarginInProfitOrLoss
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContractu
alServiceMarginInProfitOrLoss
Table

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om förväntad
redovisning av avtalsenlig
marginal i resultatet [table]

Plan med upplysningar om den förväntade redovisningen av
den avtalsenliga marginalen i resultatet.

upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01

DisclosureOfInformationAboutIn
terestsInStructuredEntityExplana
tory

text block

Utlämnande av information
om andelar strukturerad enhet
[text block]

Utlämnandet om kvalitativa och kvantitativa upplysningar om
företagets andelar i strukturerade företag, inklusive, men inte
begränsat till det strukturerade företagets karaktär, ändamål,
storlek och verksamheter och hur det finansieras.

upplysningar: IFRS 12 26

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
KeyManagementPersonnelExpla
natory

text block

Upplysningar om nyckelperso Utlämnandet av information om nyckelpersoner i ledande
ställning. [Se: Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget
ner i ledande ställning [text
eller dess moderföretag [member]]
block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutLi
quidityArrangementsGuarantee
sOrOtherCommitmentsWithThird
PartiesThatMayAffectFairValue
OrRiskOfInterestsInStructuredEn
titiesExplanatory

text block

Utlämnande av information
om likviditetsbestämmelser,
garantier eller andra åtaganden
gentemot tredje part som kan
påverka verkligt värde eller
risk för andelar i strukturerade
företag [text block]

exempel: IFRS 12 B26 e

Utlämnande av information om likviditetsbestämmelser, ga
rantier eller andra åtaganden gentemot tredje part som kan
påverka det verkliga värdet eller risken för företagets andelar i
strukturerade företag. [Se: Garantier [member]]
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Upplysningar om förväntad
redovisning av avtalsenlig
marginal i resultatet [line
items]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInformationAbout
MaturityProfileOfDefinedBenefi
tObligationExplanatory

text block

Utlämnande av information
om löptidsprofil för förmåns
bestämd förpliktelse [text
block]

Utlämnandet av information om löptidsprofil för en förmåns
bestämd förpliktelse. Detta kommer att omfatta den vägda
genomsnittliga löptiden för den förmånsbestämda förpliktelsen
och kan innefatta andra upplysningar om den tidsmässiga
fördelningen av ersättningsbetalningarna, exempelvis en löp
tidsanalys av betalningarna. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda
förpliktelser]

upplysningar: IAS 19 147 c

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumptions
UsedForAllocatingTransactionPri
ceExplanatory

text block

Utlämnande av information
om metoder, indata och anta
ganden som används för allo
kering av transaktionspris [text
block]

Utlämnandet av information om metoder, indata och antagan upplysningar: IFRS 15 126 c
den som används för allokering av transaktionspriset i avtal
med kunder.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumptions
UsedForAssessingWhetherEs
timateOfVariableConsiderationIs
ConstrainedExplanatory

text block

Utlämnande av information
om metoder, indata och anta
ganden som används för be
dömning av huruvida upp
skattning av rörlig ersättning
är begränsad [text block]

Utlämnandet av information om metoder, indata och antagan upplysningar: IFRS 15 126 b
den som används för bedömning av huruvida en uppskattning
av rörlig ersättning är begränsad.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumptions
UsedForDeterminingTrans
actionPriceExplanatory

text block

Utlämnande av information
om metoder, indata och anta
ganden som används för att
fastställa transaktionspris [text
block]

Utlämnandet av information om metoder, indata och antagan upplysningar: IFRS 15 126 a
den som används för att fastställa transaktionspriset i avtal med
kunder.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfInformationAbout
text block
MethodsInputsAndAssumptions
UsedForMeasuringObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSimila
rObligationsExplanatory

Utlämnande av information
om metoder, indata och anta
ganden som används för vär
dering av skyldigheter vid re
turer, återbetalning och andra
liknande skyldigheter [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociates
Abstract

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
intresseföretag [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociates
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociates
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForAssociates
Table

text block

table

Hänvisningar

Utlämnandet av information om metoder, indata och antagan upplysningar: IFRS 15 126 d
den som används för värdering av skyldigheter vid returer,
återbetalning och andra liknande skyldigheter i avtal med
kunder.

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
intresseföretag [text block]

Utlämnandet av information om överlappningsmetoden för
intresseföretag.

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
intresseföretag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
intresseföretag [table]

Plan med upplysningar om överlappningsmetoden för intres
seföretag.

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVentures
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVentures
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVentures
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutO
verlayApproachForJointVentures
Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplanatory

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
joint ventures [abstract]

text block

table

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
joint ventures [text block]

Utlämnandet av information om överlappningsmetoden för
joint ventures.

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
joint ventures [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om överlappningsmetod för
joint ventures [table]

Plan med upplysningar om överlappningsmetoden för joint
ventures.

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Upplysningarna om det tillfälliga undantaget från IFRS 9 för
intresseföretag.

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för in
tresseföretag [abstract]

text block

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för in
tresseföretag [text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för in
tresseföretag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för in
tresseföretag [table]

Plan med upplysningar om det tillfälliga undantaget från IFRS
9 för intresseföretag.

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för joint
ventures [text block]

Upplysningarna om det tillfälliga undantaget från IFRS 9 för
joint ventures.

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för joint
ventures [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för joint
ventures [table]

Plan med upplysningar om det tillfälliga undantaget från IFRS
9 för joint ventures.

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 för joint
ventures [abstract]

text block

table

upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedging
InstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedging
InstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedging
InstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedging
InstrumentsAndHowThey
AffectFutureCashFlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Abstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om villkor för säkringsinstru
ment och hur de påverkar
framtida kassaflöden [abstract]

text block

table

Utlämnande av information
om villkor för säkringsinstru
ment och hur de påverkar
framtida kassaflöden [text
block]

Utlämnandet av information om villkoren för säkringsinstru
ment och hur de påverkar framtida kassaflöden. [Se: säk
ringsinstrument [member]]

Utlämnande av information
om villkor för säkringsinstru
ment och hur de påverkar
framtida kassaflöden [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om villkor för säkringsinstru
ment och hur de påverkar
framtida kassaflöden [table]

Plan med upplysningar om villkoren för säkringsinstrument
och hur de påverkar framtida kassaflöden.

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade struk
turerade företag som invest
mentföretag har bestämmande
inflytande över [abstract]

upplysningar: IFRS 7 23A

upplysningar: IFRS 7 23A
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInformationAbou
text block
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Explanatory

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade struk
turerade företag som invest
mentföretag har bestämmande
inflytande över [text block]

Utlämnandet av information om icke-konsoliderade strukture
rade företag som ett investmentföretag har bestämmande in
flytande över. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text
block]; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19F

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntityLi
neItems

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade struk
turerade företag som invest
mentföretag har bestämmande
inflytande över [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
table
tUnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Table

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade struk
turerade företag som invest
mentföretag har bestämmande
inflytande över [table]

Plan med upplysningar om icke-konsoliderade strukturerade
företag som investmentföretaget har bestämmande inflytande
över.

upplysningar: IFRS 12 19F

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiaries
Abstract

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade dotter
företag [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesExpla
natory

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade dotter
företag [text block]

Utlämnandet av information om icke-konsoliderade dotterfö
retag. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbou
tUnconsolidatedSubsidiariesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitLineI
tems

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade dotter
företag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information
om icke-konsoliderade dotter
företag [table]

Plan med upplysningar om icke-konsoliderade dotterföretag.

upplysningar: IFRS 12 19B

Utlämnande av information för
nedskrivning som redovisats
eller återförts för enskild till
gång eller kassagenererande
enhet [text block]

Utlämnandet av information för en enskild tillgång, inbegripet
goodwill, eller en kassagenerande enhet, för vilken en enskild
tillgång har redovisats eller återförts. [Se: Goodwill; Ned
skrivning; Återföring av nedskrivning; Kassagenererande en
heter [member]]

upplysningar: IAS 36 130

Utlämnande av information för
nedskrivning som redovisats
eller återförts för enskild till
gång eller kassagenererande
enhet [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av information för
nedskrivning som redovisats
eller återförts för enskild till
gång eller kassagenererande
enhet [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

table

Dokumentationsbeteckning

Utlämnande av information för
nedskrivning som redovisats
eller återförts för enskild till
gång eller kassagenererande
enhet [table]

Plan med upplysningar om en enskild tillgång eller en kas
sagenerande enhet, för vilken en enskild tillgång har redovisats
eller återförts.

upplysningar: IAS 36 130

upplysningar: IAS 36 134

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecogni
sedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesAbstract

Utlämnande av information
om kassagenerande enheter
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
text block
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesExplanatory

Utlämnande av information
Utlämnandet av information om kassagenerande enheter. [Se:
om kassagenerande enheter [t Kassagenererande enheter [member]]
ext block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesLineItems

Utlämnande av information
om kassagenerande enheter
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInformationForIndi
table
vidualAssetOrCashgeneratingUnit
WithSignificantAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLivesTable

Utlämnande av information
om kassagenerande enheter
[table]

Plan med upplysningar om kassagenererande enheter.

upplysningar: IAS 36 134

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffici
text block
entToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionAssetsExpla
natory

Utlämnande av tillräcklig in
formation för att möjliggöra
avstämning av klasser be
stämda för värdering till verk
ligt värde av poster som redo
visas i rapport över finansiell
ställning, tillgångar [text
block]

Utlämnandet av tillräcklig information för att möjliggöra av
stämningen av klasser av tillgångar bestämda för värdering till
verkligt värde av de poster som redovisas i rapporten över
finansiell ställning.

upplysningar: IFRS 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffici
text block
entToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionEntitysOwnE
quityInstrumentsExplanatory

Utlämnande av tillräcklig in
formation för att möjliggöra
avstämning av klasser be
stämda för värdering till verk
ligt värde av poster som redo
visas i rapport över finansiell
ställning, företagets egna eget
kapitalinstrument [text block]

Utlämnandet av tillräcklig information för att möjliggöra av
stämningen av klasser av företagets egna egetkapitalinstrument
bestämda för värdering till verkligt värde av de poster som
redovisas i rapporten över finansiell ställning.

upplysningar: IFRS 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffici
text block
entToPermitReconciliationOfClas
sesDeterminedForFairValueMea
surementToLineItemsInStatemen
tOfFinancialPositionLiabilities
Explanatory

Utlämnande av tillräcklig in
formation för att möjliggöra
avstämning av klasser be
stämda för värdering till verk
ligt värde av poster som redo
visas i rapport över finansiell
ställning, skulder [text block]

Utlämnandet av tillräcklig information för att möjliggöra av
stämningen av klasser av skulder bestämda för värdering till
verkligt värde av de poster som redovisas i rapporten över
finansiell ställning.

upplysningar: IFRS 13 94
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Utlämnande av information
som gör det möjligt för läsarna
av de finansiella rapporterna
att bedöma förändringar i
skulder som är hänförliga till
finansieringsverksamheten [t
ext block]

Utlämnandet av information som gör det möjligt för läsarna av
de finansiella rapporterna att bedöma förändringar i skulder
som är hänförliga till finansieringsverksamheten, vilket inklu
derar både förändringar hänförliga till kassaflöden och för
ändringar som inte påverkar kassaflöden. [Se: Förändringar i
skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

DisclosureOfInformationThatE
nablesUsersOfFinancialState
mentsToEvaluateChangesInLiabi
litiesArisingFromFinancingActivi
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretations
Abstract

Upplysningar om första till
lämpning av standarder eller
tolkningar [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsLineI
tems

Upplysningar om första till
lämpning av standarder eller
tolkningar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsTable

Upplysningar om första till
lämpning av standarder eller
tolkningar [table]

En plan med upplysningar om den första tillämpningen av
standarder eller tolkningar.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17Abstract

table

Upplysningar om indata för
metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [abstract]

upplysningar: IAS 7 44A

upplysningar: IAS 8 28

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 407

ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethodsU
sedToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17Table

ifrs-full

ifrs-full

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om indata för
metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [text block]

Upplysningar om indata för metoder som används för att
värdera avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17.

Upplysningar om indata för
metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om indata för
metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [table]

Plan med upplysningar om de metoder som används för att
värdera avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17.

DisclosureOfInstrumentsWithPo
tentialFutureDilutiveEffectNo
tIncludedInCalculationOfDilute
dEarningsPerShareExplanatory

text

Beskrivning av instrument
med potentiell framtida ut
spädningseffekt som inte in
kluderas i beräkning av resul
tat per aktie efter utspädning

Beskrivningen av instrument (inklusive aktier som kan emit upplysningar: IAS 33 70 c
teras om vissa villkor är uppfyllda) som kan ge en potentiell
utspädningseffekt på resultat per aktie före utspädning i fram
tiden, men som inte inkluderades i beräkningen av resultat per
aktie efter utspädning eftersom de inte gav upphov till någon
utspädningseffekt under de redovisade perioderna.

DisclosureOfInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Upplysningar om försäkring
savtal [text block]

Alla upplysningar om försäkringsavtal.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IFRS 17
Upplysningar – ikraftträdande
2021-01-01, upplysningar: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

text block

Upplysningar om intäkter från
försäkringspremier [text block]

Alla upplysningar om intäkter från försäkringspremier. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskExpla
natory

text block

Upplysningar om försäkrings
risk [text block]

Upplysningarna om risk, annan än finansiell risk, som förs
över från försäkringsavtalets ägare till utfärdaren.

upplysningar: IFRS 4 39 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Abstract

Utlämnande av detaljerad in
formation om immateriella
tillgångar [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAnd text block
GoodwillExplanatory

Upplysningar om immateriella
tillgångar och goodwill [text
block]

Upplysningarna om immateriella tillgångar och goodwill. [Se:
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Explanatory

Upplysningar om immateriella
tillgångar [text block]

Alla upplysningar om immateriella tillgångar.

upplysningar: IAS 38 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
LineItems

Utlämnande av detaljerad in
formation om immateriella
tillgångar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om immateriella
tillgångar som är väsentliga för
företaget [abstract]

Upplysningar om immateriella
tillgångar som är väsentliga för
företaget [text block]

Upplysningarna om immateriella tillgångar som är väsentliga
för företaget. [Se: Immateriella tillgångar som är väsentliga för
företaget]

Upplysningar om immateriella
tillgångar som är väsentliga för
företaget [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om immateriella
tillgångar som är väsentliga för
företaget [table]

Plan med upplysningar om immateriella tillgångar som är vä upplysningar: IAS 38 122 b
sentliga för företaget.

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om immateriella
tillgångar [table]

Plan med upplysningar om detaljer om immateriella tillgångar.

text block

Upplysningar om immateriella
tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod [abstract]

upplysningar: IAS 38 122 b

upplysningar: IAS 38 118
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om immateriella
tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod [text block]

Upplysningarna om immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod. [Se: Immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod]

Upplysningar om immateriella
tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLifeTable

table

Upplysningar om immateriella
tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod [table]

Plan med upplysningar om immateriella tillgångar med obe
stämbar nyttjandeperiod.

upplysningar: IAS 38 122 a

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpense
Explanatory

text block

Upplysningar om räntekost
nader [text block]

Upplysningarna om räntekostnader. [Se: Räntekostnad]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncome
ExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om ränteintäkter
(räntekostnader) [text block]

Upplysningarna om ränteintäkter och räntekostnader. [Se:
Ränteintäkter (räntekostnader)]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeExpla text block
natory

Upplysningar om ränteintäkter
[text block]

Upplysningarna om ränteintäkter. [Se: Ränteintäkter]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFunds
Explanatory

Upplysningar om intressen i
fonder [text block]

Alla upplysningar om företagets intresse i fonder för ned
läggning, återställande och miljöåterställande åtgärder.

upplysningar: IFRIC 5 Beslut

text block

text block

upplysningar: IAS 38 122 a
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Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInterestsInAssociates text block
Explanatory

Upplysningar om andelar i in Upplysningarna om andelar i intresseföretag. [Se: Intressefö
tresseföretag [text block]
retag [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointArran text block
gementsExplanatory

Upplysningar om andelar i
samarbetsarrangemang [text
block]

Upplysningarna om andelar i samarbetsarrangemang. Ett sam upplysningar: IFRS 12 2 b ii
arbetsarrangemang är ett arrangemang där två eller flera parter
har gemensam kontroll.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

text block

Upplysningar om andelar i
andra företag [text block]

Alla upplysningar om andelar i andra företag.

upplysningar: IFRS 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsidia
riesExplanatory

text block

Upplysningar om andelar i
dotterföretag [text block]

Upplysningarna om andelar i dotterföretag. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IFRS 12 2 b i

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUnconsoli text block
datedStructuredEntitiesExplana
tory

Upplysningar om andelar i
icke-konsoliderade strukture
rade företag [text block]

Upplysningarna om andelar i strukturerade företag som inte
upplysningar: IFRS 12 2 b iii
står under bestämmande inflytande av företaget (icke-konsoli
derade strukturerade företag). [Se: Icke-konsoliderade struk
turerade företag [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

Upplysningar om delårsrap
portering [text block]

Alla upplysningar om delårsrapportering.

text block

upplysningar: IFRS 12 2 b ii

upplysningar: IAS 34 innehållet i
en delårsrapport
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om interna kre
ditbetyg [text block]

Upplysningarna om interna kreditbetyg. [Se: Interna kreditbe
tyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG25 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om interna kre
ditbetyg [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Plan med upplysningar om interna kreditbetyg.

Beteckning

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

Upplysningar om interna kre
ditbetyg [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

table

Upplysningar om interna kre
ditbetyg [table]

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

text block

Upplysningar om varulager [t Alla upplysningar om varulager.
ext block]

upplysningar: IAS 2 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentContracts
LiabilitiesExplanatory

text block

Upplysningar om skulder för
investeringsavtal [text block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

text block

Upplysningarna om skulder för investeringsavtal. [Se: Skulder
för investeringsavtal]

exempel: IFRS 7 IG25 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfInvestmentEntities
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
Table

text block

Beteckning

Upplysningar om investment
företag [text block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningarna om investmentföretag. Ett investmentföretag är upplysningar: IFRS 12
ett företag som a) erhåller medel från en eller flera investerare i Investmentföretagets status
syfte att förse dessa investerare med portföljförvaltningstjäns
ter, b) förbinder sig gentemot sina investerare att verksamhe
tens syfte är att investera medel för att uppnå avkastning ute
slutande genom kapitaltillväxt och/eller investeringsintäkter,
och c) mäter och utvärderar avkastningen på i stort sett alla
sina investeringar baserat på verkligt värde.

Utlämnande av detaljerad in
formation om förvaltningsfas
tigheter [abstract]

text block

table

Upplysningar om förvaltnings Alla upplysningar om förvaltningsfastigheter.
fastigheter [text block]

Utlämnande av detaljerad in
formation om förvaltningsfas
tigheter [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av detaljerad in
formation om förvaltningsfas
tigheter [table]

Plan med upplysningar om detaljer om förvaltningsfastigheter.

upplysningar: IAS 40 Upplysningar

upplysningar: IAS 40 32A

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 414

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethodExpla
natory

text block

Upplysningar om investeringar
som redovisas enligt kapita
landelsmetoden [text block]

Upplysningarna om investeringar redovisade enligt kapitalan
delsmetoden. [Se: Investeringar redovisade enligt kapitalan
delsmetoden]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOtherT
hanInvestmentsAccountedForU
singEquityMethodExplanatory

text block

Upplysningar om andra in
vesteringar än investeringar
som redovisas enligt kapita
landelsmetoden [text block]

Upplysningarna om andra investeringar än investeringar som
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Andra investerin
gar än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmeto
den]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalExpla
natory

text block

Upplysningar om emitterat
kapital [text block]

Upplysningarna om emitterat kapital. [Se: Emitterat kapital]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Explanatory

Upplysningar om gemen
samma verksamheter [text
block]

Upplysningarna om gemensamma verksamheter. [Se: Gemen
samma verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 12 B4 c

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
LineItems

Upplysningar om gemen
samma verksamheter [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om gemen
samma verksamheter [abstract]

text block
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DisclosureOfJointOperationsTable

ifrs-full

DisclosureOfJointVentures
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Beteckning

Upplysningar om gemen
samma verksamheter [table]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Plan med upplysningar om gemensamma verksamheter.

upplysningar: IFRS 12 B4 c

Upplysningar om joint ven
tures [text block]

Upplysningarna om joint ventures. [Se: Joint ventures [mem
ber]]

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

Upplysningar om joint ven
tures [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om joint ven
tures [table]

Plan med upplysningar om joint ventures.

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

DisclosureOfLeasePrepayments
Explanatory

text block

Upplysningar om förskotts
betalningar på leasingavgifter
[text block]

Upplysningarna om förskottsbetalningar på leasingavgifter.
[Se: Förskottsbetalningar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Upplysningar om leasing [text
block]

Alla upplysningar om leasing.

upplysningar: IFRS 16
Redovisning, upplysningar: IFRS
16 Upplysningar

Upplysningar om joint ven
tures [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEnhance
mentTable

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskExpla
natory

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om skulder vär
derade till verkligt värde och
utfärdade med en integrerad
minskning av kreditrisken för
tredje part [abstract]

text block

Upplysningar om skulder vär
derade till verkligt värde och
utfärdade med integrerad
minskning av kreditrisken för
tredje part [text block]

Upplysningarna om skulder värderade till verkligt värde och
utfärdade med en integrerad minskning av kreditrisken för
tredje part. [Se: Skulder värderade till verkligt värde och ut
färdade med en integrerad minskning av kreditrisken för tredje
part [member]]

upplysningar: IFRS 13 98

Upplysningar om skulder vär
derade till verkligt värde och
utfärdade med integrerad
minskning av kreditrisken för
tredje part [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om skulder vär
derade till verkligt värde och
utfärdade med en integrerad
minskning av kreditrisken för
tredje part [table]

Plan med upplysningar om skulder värderade till verkligt värde
och utfärdade med en integrerad minskning av kreditrisken för
tredje part.

upplysningar: IFRS 13 98

text block

Upplysningar om likviditets
risk [text block]

Upplysningarna om likviditetsrisk. [Se: Likviditetsrisk [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 10 e
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfLiquidityRiskOfInsu text block
ranceContractsExplanatory

Upplysningar om likviditets
risk vad gäller försäkringsavtal
[text block]

Utlämnande av information om likviditetsrisken vad gäller
försäkringsavtal. [Se: Likviditetsrisk [member]; Typer av för
säkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 39 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances
ToBanksExplanatory

text block

Upplysningar om lån och för
skott till banker [text block]

Upplysningarna om lån och förskott till banker. [Se: Lån och
förskott till banker]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances
ToCustomersExplanatory

text block

Upplysningar om lån och för
skott till kunder [text block]

Upplysningarna om lån och förskott till kunder. [Se: Lån och
förskott till kunder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
Abstract

Upplysningar om större kunder
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
LineItems

Upplysningar om större kunder
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
Table

Upplysningar om större kunder
[table]

Plan med upplysningar om företagets större kunder.

table

upplysningar: IFRS 8 34
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfMarketRiskExplana
tory

text block

Upplysningar om marknads
risk [text block]

Upplysningarna om marknadsrisk. [Se: Marknadsrisk [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Upplysningar om marknads
risk vad gäller försäkringsavtal
[text block]

Utlämnande av information om marknadsrisk vad gäller för
säkringsavtal. [Se: Marknadsrisk [member]; Typer av försäk
ringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 39 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
DerivativeFinancialLiabilities
Abstract

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som är
derivat [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
DerivativeFinancialLiabilities
LineItems

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som är
derivat [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
DerivativeFinancialLiabilities
Table

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som är
derivat [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys för finansiella skulder
som är derivat.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskAbstract

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella tillgångar som
hålls för hantering av likvidi
tetsrisk [abstract]

upplysningar: IFRS 7 39 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfMaturityAnalysisFor text block
FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskExplanatory

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella tillgångar som
innehas för hantering av lik
viditetsrisk [text block]

Upplysningarna om löptidsanalys för finansiella tillgångar som
innehas för hantering av likviditetsrisk. [Se: Finansiella till
gångar; Likviditetsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 B11E

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskLineItems

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella tillgångar som
hålls för hantering av likvidi
tetsrisk [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskTable

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella tillgångar som
hålls för hantering av likvidi
tetsrisk [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys för finansiella till
gångar som hålls för hantering av likviditetsrisk.

upplysningar: IFRS 7 B11E

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

Upplysningar om löptidsanalys
för likviditetsrisk som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor text block
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

Upplysningar om löptidsanalys
för likviditetsrisk som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [text block]

Upplysningarna om löptidsanalys för likviditetsrisk som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Upplysningar om löptidsanalys
för likviditetsrisk som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
LiquidityRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Upplysningar om löptidsanalys
för likviditetsrisk som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalysen för likviditetsrisk
som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för
IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
NonderivativeFinancialLiabilities
Abstract

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som inte
är derivat [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor
NonderivativeFinancialLiabilities
LineItems

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som inte
är derivat [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisFor table
NonderivativeFinancialLiabilities
Table

Upplysningar om löptidsanalys
för finansiella skulder som inte
är derivat [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys för finansiella skulder
som inte är derivat.

upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IFRS 7 39 a
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsRecei
vableAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsRecei
vableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsRecei
vableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsRecei
vableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för finansiellt lea
singavtal [abstract]

text block

table

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för finansiellt lea
singavtal [text block]

Upplysningarna om en löptidsanalys av avgifter för finansiellt upplysningar: IFRS 16 94
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal vari de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en under
liggande tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren.

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för finansiellt lea
singavtal [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för finansiellt lea
singavtal [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys av avgifter för fi
nansiellt leasingavtal.

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för operationellt
leasingavtal [abstract]

upplysningar: IFRS 16 94
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för operationellt
leasingavtal [text block]

Upplysningarna om en löptidsanalys av avgifter för operatio
nellt leasingavtal. Leasingavtal vari de ekonomiska risker och
fördelar som förknippas med ägandet av en underliggande
tillgång i allt väsentligt inte överförs från leasegivaren till
leasetagaren.

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för operationellt
leasingavtal [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsTable

table

Upplysningar om löptidsanalys
av avgifter för operationellt
leasingavtal [table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys av avgifter för ope
rationellt leasingavtal.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflows
ToRepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Upplysningar om löptidsanalys
av de ej diskonterade utbetal
ningar som skulle eller kan
behövas för att återköpa fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra
skulder till mottagaren beträf
fande överförda tillgångar [text
block]

Upplysningarna om en löptidsanalys av de ej diskonterade
upplysningar: IFRS 7 42E e
utbetalningar som skulle eller kan behövas för att återköpa
finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra skulder till mottagaren beträf
fande överförda tillgångar, vilken visar återstående avtalade
förfallotidpunkter för företagets fortsatta engagemang. [Se: Ej
diskonterade utbetalningar som behövs för att återköpa finan
siella tillgångar som har tagits bort från rapporten över finan
siell ställning; Andra skulder till mottagare beträffande över
förda tillgångar]

upplysningar: IFRS 16 97

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 423

upplysningar: IFRS 16 97

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflows
ToRepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransferre
dAssetsAbstract

Upplysningar om löptidsanalys
av de ej diskonterade utbetal
ningar som skulle eller kan
behövas för att återköpa fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra
skulder till mottagaren beträf
fande överförda tillgångar [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflows
ToRepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransferre
dAssetsLineItems

Upplysningar om löptidsanalys
av de ej diskonterade utbetal
ningar som skulle eller kan
behövas för att återköpa fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra
skulder till mottagaren beträf
fande överförda tillgångar [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflows
ToRepurchaseDerecognisedFinan
cialAssetsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOfTransferre
dAssetsTable

Upplysningar om löptidsanalys
av de ej diskonterade utbetal
ningar som skulle eller kan
behövas för att återköpa fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra
skulder till mottagaren beträf
fande överförda tillgångar
[table]

Plan med upplysningar om löptidsanalys av de ej diskonterade
utbetalningar som skulle eller kan behövas för att återköpa
finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning eller andra skulder till mottagaren beträf
fande de överförda tillgångarna.

table

upplysningar: IFRS 7 42E e
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från finansiella instru
ment [abstract]

text block

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från finansiella instru
ment [text block]

Utlämnandet av upplysningar som gör det möjligt för läsarna
av de finansiella rapporterna att bedöma karaktär och omfatt
ning av de risker som uppstår genom finansiella instrument
och som företaget är exponerat för. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från finansiella instru
ment [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från finansiella instru
ment [table]

Plan med upplysningar om karaktären och omfattningen av
risker till följd av finansiella instrument.

text block

Upplysningar om karaktär på
Utlämnandet av upplysningar för bedömning av karaktären på
och omfattning av risker som och omfattning av risker som härrör från försäkringsavtal. [Se:
härrör från försäkringsavtal [t Typer av försäkringsavtal [member]]
ext block]

upplysningar: IFRS 7 31

upplysningar: IFRS 7 33,
upplysningar: IFRS 7 34

upplysningar: IFRS 4 38 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Abstract

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf text block
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Explanatory

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 [text block]

Upplysningarna om karaktären på och omfattningen av risker
som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för
IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17LineItems

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExtentOf table
RisksThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Table

Upplysningar om karaktär på
och omfattning av risker som
härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17 [table]

Plan med upplysningar om karaktären på och omfattningen av
risker som härrör från avtal som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfNatureOfPotentialIn
comeTaxConsequencesThat
WouldResultFromPaymentOfDi
videndExplanatory

text

Beskrivning av karaktär på
möjliga skattekonsekvenser
som skulle bli följden av ut
betalning av utdelning

Beskrivningen av karaktären på de möjliga skattekonsekvenser upplysningar: IAS 12 82A
som skulle bli följden av att utdelningar betalas ut till företa
gets aktieägare i jurisdiktioner som de där inkomstskatter blir
högre eller lägre om en del eller all nettovinst eller balanserade
vinstmedel betalas ut som utdelning till företagets aktieägare,
eller där återbetalning eller betalning av inkomstskatt kan ut
lösas om en del eller all nettovinst eller balanserade vinstmedel
betalas ut som utdelning till företagets aktieägare. [Se: Balan
serade vinstmedel]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAttri
butableToUnitholdersExplanatory

text block

Upplysningar om nettoandel
svärde hänförligt till andelsä
gare [text block]

Upplysningarna om nettoandelsvärdet som är hänförligt till
andelsägare.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetExplanatory

Upplysningarna om förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång).
[Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 140 a

Upplysningar om förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång) [abstract]

text block

Upplysningar om förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång) [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsLineItems

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång) [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om förmåns
bestämd nettoskuld (nettotill
gång) [table]

Plan med upplysningar om värdering till förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång).

upplysningar: IAS 19 140 a

Upplysningar om netto, brutto
och återförsäkrares andel av
belopp som härrör från för
säkringsavtal [text block]

Upplysningarna om netto- och bruttobeloppet och återförsäk
rares andel av belopp som härrör från försäkringsavtal. [Se:
Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om netto, brutto
och återförsäkrarens andel av
belopp som härrör från för
säkringsavtal [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om netto, brutto
och återförsäkrares andel av
belopp som härrör från för
säkringsavtal [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfNetGrossAndReinsu
rersShareForAmountsArisingFro
mInsuranceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEvent
sAfterReportingPeriodAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEvent
sAfterReportingPeriodExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEvent
sAfterReportingPeriodLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingEvent
sAfterReportingPeriodTable

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om netto, brutto
och återförsäkrares andel av
belopp som härrör från för
säkringsavtal [table]

Plan med upplysningar om netto- och bruttobeloppet och om
återförsäkrares andel av belopp som härrör från försäkring
savtal.

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om händelser
efter rapportperiodens slut som
inte beaktas [text block]

Upplysningarna om händelser efter rapportperiodens slut som
inte beaktas. [Se: Händelser efter rapportperiodens slut som
inte beaktas [member]]

upplysningar: IAS 10 21

Upplysningar om händelser
efter rapportperiodens slut som
inte beaktas [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om händelser
efter rapportperiodens slut som
inte beaktas [table]

Plan med upplysningar om händelser efter rapportperiodens
slut som inte beaktas.

Upplysningar om händelser
efter rapportperiodens slut som
inte beaktas [abstract]

text block

table

upplysningar: IAS 10 21
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om innehav utan
bestämmande inflytande [text
block]

Upplysningen om innehav utan bestämmande inflytande. [Se:
Innehav utan bestämmande inflytande]

Hänvisningar

DisclosureOfNoncontrollingInte
restsExplanatory

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAssets
text block
HeldForSaleAndDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOther
ExplanatoryInformationExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageExercisePricesOfOtherE
quityInstrumentsExplanatory

Upplysningar om antal och
Upplysningen om antalet och de vägda genomsnittliga lösen
vägda genomsnittliga lösenpri priserna för andra egetkapitalinstrument (det vill säga andra än
ser för andra egetkapitalinstru aktieoptioner).
ment [text block]

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageExercisePricesOfShare
OptionsExplanatory

Upplysningar om antal och
Upplysningen om antalet och de vägda genomsnittliga lösen
vägda genomsnittliga lösenpri priserna för andra aktieoptioner. [Se: Vägt genomsnitt [mem
ser för andra aktieoptioner [t ber]]
ext block]

upplysningar: IFRS 2 45 b

Upplysningar om anläggnings Alla upplysningar om anläggningstillgångar som innehas för
tillgångar som innehas för
försäljning och avvecklade verksamheter.
försäljning och avvecklade
verksamheter [text block]

upplysningar: IFRS 5 Redovisning
och upplysningar

text block

Värdering av anläggningstill
gångar (eller avyttringsgrup
per) som är klassificerade som
att de innehas för försäljning
[text block]

Upplysningarna om anläggningstillgångar eller avyttrings
grupper som är klassificerade som att de innehas för försälj
ning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som
klassificeras som att de innehas för försäljning]

allmän praxis: IAS 1 10 e

text block

Utlämnande av information
om noter och annan förkla
rande information [text block]

Utlämnande av information om noter och annan förklarande
information som en del av fullständiga finansiella rapporter.

upplysningar: IAS 1 10 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

DisclosureOfNumberAndWeighte
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOptions
Abstract

Upplysningar om antal och
vägd genomsnittlig återstående
avtalad löptid för utestående
optioner [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte text block
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOptions
Explanatory

Upplysningar om antal och
vägd genomsnittlig återstående
avtalad löptid för utestående
optioner [text block]

Upplysningen om antalet och den vägda genomsnittliga åter
stående avtalade löptiden för utestående optioner. [Se: Vägt
genomsnitt [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOptions
LineItems

Upplysningar om antal och
vägd genomsnittlig återstående
avtalad löptid för utestående
optioner [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWeighte table
dAverageRemainingContractual
LifeOfOutstandingShareOptions
Table

Upplysningar om antal och
vägd genomsnittlig återstående
avtalad löptid för utestående
optioner [table]

Plan med upplysningar om antalet och den vägda genom
snittliga återstående avtalade löptiden för utestående optioner.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talAbstract

Upplysningar om mål, princi
per och metoder för förvalt
ning av kapital [abstract]

upplysningar: IFRS 2 45 d

upplysningar: IFRS 2 45 d
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagingCapi
talTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilities
Explanatory

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om företagets
mål, riktlinjer och processer
för hantering av kapital [text
block]

Utlämnandet av upplysningar som gör det möjligt för läsarna
av de finansiella rapporterna att bedöma företagets mål, prin
ciper och metoder för förvaltning av kapital.

upplysningar: IAS 1 134

Upplysningar om mål, princi
per och metoder för förvalt
ning av kapital [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om mål, princi
per och metoder för förvalt
ning av kapital [table]

Plan med upplysningar om mål, principer och metoder för
förvaltning av kapital.

upplysningar: IAS 1 136

Upplysningarna om kvittningen av finansiella tillgångar och
finansiella skulder. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella
skulder]

upplysningar: IFRS 7 Kvittning av
finansiella tillgångar och finansiella
skulder

Upplysningar om kvittning av
finansiella tillgångar [abstract]

text block

Upplysningar om kvittning av
finansiella tillgångar och fi
nansiella skulder [text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinanci
alLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinanci
alLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinanci
alLiabilitiesLineItems

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om kvittning av
finansiella tillgångar [text
block]

Upplysningarna om kvittningen av finansiella tillgångar. [Se:
Finansiella tillgångar]

Upplysningar om kvittning av
finansiella tillgångar [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om kvittning av
finansiella tillgångar [table]

Plan med upplysningar om kvittning av finansiella tillgångar.

upplysningar: IFRS 7 13C

Upplysningar om kvittning av
finansiella skulder [text block]

Upplysningarna om kvittningen av finansiella skulder. [Se:
Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C

Upplysningar om kvittning av
finansiella skulder [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

upplysningar: IFRS 7 13C

Upplysningar om kvittning av
finansiella skulder [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfOffsettingOfFinanci
alLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegments
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegments
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegments
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegments
Table

ifrs-full

ifrs-full

table

Beteckning

Upplysningar om kvittning av
finansiella skulder [table]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Plan med upplysningar om kvittning av finansiella skulder.

upplysningar: IFRS 7 13C

Upplysningar om rörelseseg
ment [text block]

Upplysningarna om rörelsesegment. [Se: Rörelsesegment
[member]]

upplysningar: IFRS 8 23

Upplysningar om rörelseseg
ment [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om rörelseseg
ment [table]

Plan med upplysningar om rörelsesegment.

upplysningar: IFRS 8 23

DisclosureOfOtherAssetsExplana
tory

text block

Upplysningar om övriga till
gångar [text block]

Upplysningarna om övriga tillgångar. [Se: Övriga tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherCurrentAssets
Explanatory

text block

Upplysningar om andra om
sättningstillgångar [text block]

Upplysningarna om andra omsättningstillgångar. [Se: Andra
omsättningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningar om rörelseseg
ment [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfOtherCurrentLiabili
tiesExplanatory

text block

Upplysningar om övriga kort
fristiga skulder [text block]

Upplysningarna om övriga kortfristiga skulder. [Se: Övriga
kortfristiga skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilities
Explanatory

text block

Upplysningar om övriga skul
der [text block]

Upplysningarna om övriga skulder. [Se: Övriga skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentAs
setsExplanatory

text block

Upplysningar om andra an
läggningstillgångar [text
block]

Upplysningarna om andra anläggningstillgångar. [Se: Andra
anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentLia
bilitiesExplanatory

text block

Upplysningar om övriga lång
fristiga skulder [text block]

Upplysningarna om övriga långfristiga skulder. [Se: Övriga
långfristiga skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperating
ExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om övriga rörel Upplysningarna om övriga rörelsekostnader. [Se: Övriga rö
sekostnader [text block]
relseintäkter (rörelsekostnader)]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingInco
meExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om övriga rörel Upplysningarna om övriga rörelseintäkter eller rörelsekost
seintäkter (driftskostnader) [t nader. [Se: Övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader)]
ext block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingInco
meExplanatory

text block

Upplysningar om övriga rörel Upplysningarna om övriga rörelseintäkter. [Se: Övriga rörel
seintäkter [text block]
seintäkter (rörelsekostnader)]

allmän praxis: IAS 1 10 e

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 435

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfOtherProvisions
Abstract

Upplysningar om övriga av
sättningar [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsCon
tingentLiabilitiesAndContingen
tAssetsExplanatory

text block

Upplysningar om övriga av
sättningar, eventualförpliktel
ser och eventualtillgångar [text
block]

Alla upplysningar om övriga avsättningar, eventualförpliktelser
och eventualtillgångar.

upplysningar: IAS 37 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Explanatory

text block

Upplysningar om övriga av
sättningar [text block]

Upplysningarna om övriga avsättningar. [Se: Övriga avsätt
ningar]

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
LineItems

Upplysningar om övriga av
sättningar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTable

Upplysningar om övriga av
sättningar [table]

Plan med upplysningar om övriga avsättningar.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsAbstract

table

Upplysningar om prestations
åtaganden [abstract]

upplysningar: IAS 37 84

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 436

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om prestations
åtaganden [text block]

Upplysningarna om prestationsåtaganden i avtal med kunder.
[Se: Prestationsåtaganden [member]]

Upplysningar om prestations
åtaganden [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsExplanatory

upplysningar: IFRS 15 119

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsTable

table

Upplysningar om prestations
åtaganden [table]

Plan med upplysningar om prestationsåtagandena i avtal med
kunder.

upplysningar: IFRS 15 119

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAndOt
herAssetsExplanatory

text block

Upplysningar om förskotts
betalningar och övriga till
gångar [text block]

Upplysningarna om förskottsbetalningar och övriga tillgångar.
[Se: Övriga tillgångar; Förskottsbetalningar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService
sExplanatory

Upplysningarna om företagets produkter och tjänster. [Se:
Produkter och tjänster [member]]

upplysningar: IFRS 8 32

Upplysningar om produkter
och tjänster [abstract]

text block

Upplysningar om produkter
och tjänster [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfProductsAndService
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService
sTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromOpe
ratingActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentLineItems

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om produkter
och tjänster [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om produkter
och tjänster [table]

Plan med upplysningar om företagets produkter och tjänster.

upplysningar: IFRS 8 32

text block

Upplysningar om resultat från
den löpande verksamheten [t
ext block]

Upplysningarna om resultat från den löpande verksamheten.
[Se: Resultat från löpande verksamhet]

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningar om materiella
anläggningstillgångar [text
block]

Alla upplysningar om materiella anläggningstillgångar.

upplysningar: IAS 16 Upplysningar

Utlämnande av detaljerad in
formation om materiella an
läggningstillgångar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av detaljerad in
formation om materiella an
läggningstillgångar [abstract]

text block
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentTable

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Table

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessee
Abstract

Beteckning

Hänvisningar

Plan med upplysningar om detaljer om materiella anlägg
ningstillgångar.

upplysningar: IAS 16 73

Upplysningar om reserve
ringsmatris [text block]

Upplysningarna om reserveringsmatrisen.

exempel: IFRS 7 35N

Upplysningar om reserve
ringsmatris [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om reserve
ringsmatris [table]

Plan med upplysningar om reserveringsmatrisen.

exempel: IFRS 7 35N

text block

Upplysningar om avsättningar
[text block]

Upplysningarna om avsättningar. [Se: Avsättningar]

allmän praxis: IAS 1 10 e

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om materiella an
läggningstillgångar [table]

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om reserve
ringsmatris [abstract]

text block

Utlämnande av kvantitativ in
formation om leasingavtal för
leasetagare [abstract]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessor
Abstract

Utlämnande av kvantitativ in
formation om leasingavtal för
leasegivare [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAssets
Abstract

Utlämnande av kvantitativ in
formation om nyttjanderätt
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAssets
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAssets
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOptions
Abstract

text block

table

Utlämnande av kvantitativ in
formation om nyttjanderätt [t
ext block]

Utlämnandet av kvantitativ information om nyttjanderätt. [Se:
Nyttjanderätt]

Utlämnande av kvantitativ in
formation om nyttjanderätt
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Utlämnande av kvantitativ in
formation om nyttjanderätt
[table]

Plan med upplysningar om nyttjanderätt.

Upplysningar om intervall för
lösenpriset på utestående ak
tieoptioner [abstract]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 16 53

upplysningar: IFRS 16 53
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOptions
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOptions
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExercisePri
cesOfOutstandingShareOptions
Table

ifrs-full

ifrs-full

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om intervall för
lösenpriset på utestående ak
tieoptioner [text block]

Upplysningarna om intervallet för lösenpriset på utestående
aktieoptioner.

Upplysningar om intervall för
lösenpriset på utestående ak
tieoptioner [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om intervall för
lösenpriset på utestående ak
tieoptioner [table]

Plan med upplysningar om intervallet för lösenpriset på utes
tående aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 45 d

DisclosureOfRankingAndAmount text block
sOfPotentialLossesInStructure
dEntitiesBorneByPartiesWhoseIn
terestsRankLowerThanEntitysInte
restsExplanatory

Upplysningar om rangordning
och värden för potentiella för
luster i strukturerade företag
som bärs av parter vars ande
lar rangordnas lägre än företa
gets andelar [text block]

Upplysningarna om rangordningen och värdena för potentiella
förluster i strukturerade företag som bärs av parter vars andelar
rangordnas lägre än företagets andelar de strukturerade före
tagen.

exempel: IFRS 12 B26 d

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsAbstract

Upplysningar om omklassifi
cering av finansiella tillgångar
[abstract]

table

upplysningar: IFRS 2 45 d
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om omklassifi
cering av finansiella tillgångar
[text block]

Utlämnandet av uppgifter om omklassificeringen av finansiella
tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

Upplysningar om omklassifi
cering av finansiella tillgångar
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsExplanatory

upplysningar: IFRS 7 12B

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialAssetsTable

table

Upplysningar om omklassifi
cering av finansiella tillgångar
[table]

Plan med upplysningar om omklassificering av finansiella
tillgångar.

upplysningar: IFRS 7 12B

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOf
FinancialInstrumentsExplanatory

text block

Upplysningar om omklassifi
cering av finansiella instru
ment [text block]

Upplysningarna om omklassificeringen av finansiella instru
ment. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationExplana
tory

Upplysningarna om omklassificeringar eller ändringar i upp
ställningen av poster i de finansiella rapporterna.

upplysningar: IAS 1 41

Upplysningar om omklassifi
ceringar eller ändringar i upp
ställningen [abstract]

text block

Upplysningar om omklassifi
ceringar eller ändringar i ut
formningen [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om omklassifi
ceringar eller ändringar i upp
ställningen [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfReclassifications
OrChangesInPresentationTable

table

Upplysningar om omklassifi
ceringar eller ändringar i upp
ställningen [table]

Plan med upplysningar om omklassificeringar eller ändringar i
uppställningen.

upplysningar: IAS 1 41

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecognised
TransitionFromAccountingForIn
vestmentAtCostOrInAccordance
WithIFRS9ToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

text block

Upplysningar om avstämning
mellan innehav som har tagits
bort från balansräkningen och
tillgångar och skulder som re
dovisats, övergång från redo
visning av innehav till an
skaffningsvärde eller i enlighet
med IFRS 9 till redovisning av
tillgångar och skulder [text
block]

Upplysningarna om avstämningen mellan det innehav som har
tagits bort från balansräkningen och de tillgångar och skulder
som redovisats vid övergången från redovisning av innehav till
anskaffningsvärde eller i enlighet med IFRS 9 till redovisning
av tillgångar och skulder.

upplysningar: IFRS 11 C12 b

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBet
weenInvestmentDerecognisedAn
dAssetsAndLiabilitiesRecognised
TransitionFromEquityMethodTo
AccountingForAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

text block

Upplysningar om avstämning
mellan innehav som har tagits
bort från balansräkningen och
tillgångar och skulder som re
dovisats, övergång från ka
pitalandelsmetod till redovis
ning av tillgångar och skulder
[text block]

Upplysningarna om avstämningen mellan det innehav som har
tagits bort från balansräkningen och de tillgångar och skulder
som redovisats vid övergången från kapitalandelsmetoden till
redovisning av tillgångar och skulder.

upplysningar: IFRS 11 C10
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssets
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillExplanatory

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om avstämning
av förändringar i biologiska
tillgångar [abstract]

text block

table

Upplysningar om avstämning
av förändringar i biologiska
tillgångar [text block]

Upplysningarna om avstämningen av förändringar i biologiska
tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

Upplysningar om avstämning
av förändringar i biologiska
tillgångar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om avstämning
av förändringar i biologiska
tillgångar [table]

Plan med upplysningar om avstämningen av förändringar i
biologiska tillgångar.

upplysningar: IAS 41 50

Upplysningarna om avstämningen av förändringar i goodwill.
[Se: Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d

upplysningar: IAS 41 50

Upplysningar om avstämning
av förändringar i goodwill
[abstract]

text block

Upplysningar om avstämning
av förändringar i goodwill [t
ext block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsLineItems

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om avstämning
av förändringar i goodwill
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om avstämning
av förändringar i goodwill
[table]

Plan med upplysningar om avstämningen av förändringar i
goodwill.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 3 B67 d

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter komponenter [abstract]

text block

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter komponenter [text block]

Upplysningarna om avstämningen av ändringar i försäkring
upplysningar: IFRS 17 101 –
savtal efter komponenter, dvs. uppskattningarna av nuvärdet av ikraftträdande 2021-01-01
de framtida kassaflödena, riskjusteringen för icke-finansiell risk
och den avtalsenliga marginalen. [Se: Försäkringsavtal [mem
ber]]

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter komponenter [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByComponentsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndInc
urredClaimsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndInc
urredClaimsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndInc
urredClaimsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceContracts
ByRemainingCoverageAndInc
urredClaimsTable

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter komponenter [table]

Plan med upplysningar om avstämningen av ändringar i för
säkringsavtal efter komponenter.

upplysningar: IFRS 17 101 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter återstående försäkrings
skydd och inträffade skador
[text block]

Upplysningarna om avstämning av ändringar i försäkringsavtal
efter återstående försäkringsskydd och inträffade skador. [Se:
Försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 100 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter återstående försäkrings
skydd och inträffade skador
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter återstående försäkrings
skydd och inträffade skador
[table]

Plan med upplysningar om avstämningen av ändringar i för
säkringsavtal efter återstående försäkringsskydd och inträffade
skador.

Upplysningar om avstämning
av ändringar i försäkringsavtal
efter återstående försäkrings
skydd och inträffade skador
[abstract]

text block

table

upplysningar: IFRS 17 100 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInGross
CarryingAmountForFinancial
InstrumentsAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om avstämning
av förändringar i immateriella
tillgångar och goodwill [ab
stract]

text block

table

Upplysningar om avstämning
av förändringar i immateriella
tillgångar och goodwill [text
block]

Upplysningarna om avstämningen av förändringar i immateri allmän praxis: IAS 38 118
ella tillgångar och goodwill. [Se: Immateriella anläggningstill
gångar och goodwill]

Upplysningar om avstämning
av förändringar i immateriella
tillgångar och goodwill [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om avstämning
av förändringar i immateriella
tillgångar och goodwill [table]

Plan med upplysningar om avstämningen av förändringar i
immateriella tillgångar och goodwill.

Upplysningar om avstämning
av förändringar i förlustreser
ver och förklaring av föränd
ringar i redovisat bruttovärde
för finansiella instrument [ab
stract]

allmän praxis: IAS 38 118

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 447

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInGross
CarryingAmountForFinancial
InstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInGross
CarryingAmountForFinancial
InstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInGross
CarryingAmountForFinancial
InstrumentsTable

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om avstämning
av förändringar i förlustreser
ver och förklaring av föränd
ringar i redovisat bruttovärde
för finansiella instrument [text
block]

Upplysningarna om avstämningen av förändringar i förlustre upplysningar: IFRS 7 35H,
serverna och förklaring av förändringar i det redovisade brut upplysningar: IFRS 7 35I
tovärdet för finansiella instrument. Förlustreserver är reserve
ringar för förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar
som värderas i enlighet med punkt 4.1.2 i IFRS 9, leasing
fordringar och avtalstillgångar, det samlade nedskrivnings
beloppet för finansiella tillgångar som värderas i enlighet med
punkt 4.1.2A i IFRS 9 och avsättningar för förväntade kre
ditförluster på låneåtaganden och finansiella garantiavtal. [Se:
Redovisat bruttovärde [member]]

Upplysningar om avstämning
av förändringar i förlustreser
ver och förklaring av föränd
ringar i redovisat bruttovärde
för finansiella instrument [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om avstämning
av förändringar i förlustreser
ver och förklaring av föränd
ringar i redovisat bruttovärde
för finansiella instrument
[table]

Plan med upplysningar om avstämningen av förändringar i
förlustreserverna och förklaring av förändringar i det redo
visade bruttovärdet för finansiella instrument.

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35I
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfReconciliationOf
text block
FinancialAssetsSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionExpla
natory

Upplysningar om avstämning
av finansiella tillgångar som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal till enskilda
poster i rapporten över finan
siell ställning [text block]

Upplysningarna om avstämningen av de nettobelopp som re
dovisas i rapporten över finansiell ställning för finansiella
tillgångar som kvittas eller som omfattas av ett rättsligt bin
dande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal, mot be
loppen i de enskilda poster som presenteras i rapporten över
finansiell ställning. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
text block
FinancialLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionExpla
natory

Upplysningar om avstämning
av finansiella skulder som kan
kvittas, rättsligt bindande ram
avtal om nettning eller lik
nande avtal till enskilda poster
i rapporten över finansiell
ställning [text block]

Upplysningarna om avstämningen av de nettobelopp som re
dovisas i rapporten över finansiell ställning för finansiella
skulder som kvittas eller som omfattas av ett rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller ett liknande avtal, mot beloppen i
de enskilda poster som presenteras i rapporten över finansiell
ställning. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesAbstract

Upplysningar om avstämning
av skulder till följd av finan
sieringsverksamhet [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesExplanatory

Upplysningarna om avstämningen av skulder till följd av fi
nansieringsverksamhet. [Se: Förändringar i skulder hänförliga
till finansieringsverksamheten

exempel: IAS 7 44D

text block

Upplysningar om avstämning
av skulder till följd av finan
sieringsverksamhet [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om avstämning
av skulder till följd av finan
sieringsverksamhet [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingActi
vitiesTable

table

Upplysningar om avstämning
av skulder till följd av finan
sieringsverksamhet [table]

Plan med upplysningar om avstämningen av skulder hänförliga
till finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 44D

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfAssociateAccountedForU
singEquityMethodToCarrying
AmountOfInterestInAssociate
Explanatory

text block

Upplysningar om avstämning
av finansiell information i
sammandrag om intresseföre
tag som redovisats med ka
pitalandelsmetod till redovisat
värde av andelar i intressefö
retaget [text block]

Upplysningarna om avstämningen av den finansiella infor
mation i sammandrag om ett intresseföretag som redovisats
med kapitalandelsmetoden till det redovisade värdet av det
redovisande företagets andelar i intresseföretaget. [Se: Redo
visat värde [member]; Intresseföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 B14 b

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInformatio
nOfJointVentureAccountedForU
singEquityMethodToCarrying
AmountOfInterestInJointVenture
Explanatory

text block

Upplysningar om avstämning
av finansiell information i
sammandrag om joint venture
som redovisats med kapitalan
delsmetod till redovisat värde
av andelar i detta joint venture
[text block]

Upplysningarna om avstämningen av den finansiella infor
mation i sammandrag om ett joint venture som redovisats med
kapitalandelsmetoden till det redovisade värdet av det redo
visande företagets andelar i detta joint venture. [Se: Redovisat
värde [member]; Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 B14 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfRedemptionProhibi
tionTransferBetweenFinancialLia
bilitiesAndEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om inlösenför
bud, överföring mellan finan
siella skulder och eget kapital
[text block]

Alla upplysningar om förändringen av ett inlösenförbud som
leder till en överföring mellan finansiella skulder och eget
kapital.

upplysningar: IFRIC 2
Upplysningar

Upplysningar om omidentifie
rade tillgångar och skulder [t
ext block]

Upplysningarna om finansiella tillgångar och finansiella skul
der som har omidentifierats under övergången till IFRS. [Se:
Finansiella tillgångar; Finansiella skulder; IFRS-standarder
[member]]

upplysningar: IFRS 1 29

Upplysningar om omidentifie
rade tillgångar och skulder
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om omidentifie
rade tillgångar och skulder
[table]

Plan med upplysningar om omidentifierade finansiella till
gångar och skulder.

Upplysningar om omidentifie
rade tillgångar och skulder
[abstract]

text block

table

upplysningar: IFRS 1 29
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitial
ApplicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitial
ApplicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitial
ApplicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfInitial
ApplicationOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDeferra
lAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om omidentifie
ring av finansiella tillgångar
per den första tillämpnings
dagen för IFRS 17 [abstract]

text block

Upplysningar om omidentifie
ring av finansiella tillgångar
per den första tillämpnings
dagen för IFRS 17 [text block]

Upplysningarna om omidentifiering av finansiella tillgångar
per den första tillämpningsdagen för IFRS 17.

Upplysningar om omidentifie
ring av finansiella tillgångar
per den första tillämpnings
dagen för IFRS 17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om omidentifie
ring av finansiella tillgångar
per den första tillämpnings
dagen för IFRS 17 [table]

Plan med upplysningar om omidentifiering av finansiella till
gångar per den första tillämpningsdagen för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C32 –
ikraftträdande 2021-01-01

text block

Upplysningar om konton för
uppskjuten reglering[text
block]

Alla upplysningar om konton för uppskjuten reglering.

upplysningar: IFRS 14
Redovisning, upplysningar: IFRS
14 Upplysningar

Upplysningar om rätt till åter
betalning [abstract]

upplysningar: IFRS 17 C32 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

table

Upplysningar om rätt till åter Plan med upplysningar om rätt till återbetalning.
betalning [table]

upplysningar: IAS 19 140 b

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceExplana
tory

text block

Upplysningar om återförsäk
ring [text block]

Upplysningarna om återförsäkring.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyExplana text block
tory

Upplysningar om närstående
parter [text block]

Alla upplysningar om närstående parter.

upplysningar: IAS 24 Upplysningar

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreements
Explanatory

text block

Upplysningar om återköpsavtal Upplysningarna om återköpsavtal och omvända återköpsavtal.
och omvända återköpsavtal [t
ext block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDeve
lopmentExpenseExplanatory

text block

Upplysningar om forskningsoch utvecklingskostnader [text
block]

Upplysningarna om forsknings- och utvecklingskostnader. [Se:
Kostnader för forskning och utveckling]

allmän praxis: IAS 1 10 e

text block

Upplysningar om rätt till åter Upplysningarna om rätt till återbetalning. [Se: Rättigheter till
betalning [text block]
ersättning, till verkligt värde]

Hänvisningar

upplysningar: IAS 19 140 b

Upplysningar om rätt till åter Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
betalning [line items]
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om reservposter
under eget kapital [text block]

Upplysningarna om reservposter under eget kapital. [Se: Öv
riga reserver [member]]

Hänvisningar

DisclosureOfReservesAndOtherE
quityInterestExplanatory

upplysningar: IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyAbstract

Upplysningar om reservposter
under eget kapital [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyLineItems

Upplysningar om reservposter
under eget kapital [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinEqui
tyTable

table

Upplysningar om reservposter
under eget kapital [table]

Plan med upplysningar om reservposter under eget kapital.

upplysningar: IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCashAnd
CashEquivalentsExplanatory

text block

Upplysningar om bundna lik
vida medel [text block]

Upplysningarna om bundna likvida medel. [Se: Bundna likvida
medel]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplanatory

text block

Upplysningar om intäkter [text
block]

Alla upplysningar om intäkter.

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

text block

Upplysningar om intäkter från
avtal med kunder [text block]

Alla upplysningar om intäkter från avtal med kunder.

upplysningar: IFRS 15
Redovisning, upplysningar: IFRS
15 Upplysningar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccount
ingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCu
stomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om riskhante
ringsstrategi för säkringsredo
visning [abstract]

text block

Upplysningar om riskhante
ringsstrategi för säkringsredo
visning [text block]

Upplysningarna om riskhanteringsstrategi för säkringsredovis
ning.

Upplysningar om riskhante
ringsstrategi för säkringsredo
visning [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om riskhante
ringsstrategi för säkringsredo
visning [table]

Plan med upplysningar om riskhanteringsstrategin för säk
ringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7 22A

text block

Upplysningar om större kunder
[text block]

Upplysningarna om större kunder.

upplysningar: IFRS 8 34

Upplysningar om känslighets
analys för aktuariella antagan
den [abstract]

upplysningar: IFRS 7 22A
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsExplanatory

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om känslighets
analys för aktuariella antagan
den [text block]

Upplysningarna om en känslighetsanalys för betydande aktua upplysningar: IAS 19 145
riella antaganden som används för att fastställa nuvärdet av en
förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Aktuariella antaganden
[member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser]

Upplysningar om känslighets
analys för aktuariella antagan
den [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om känslighets
analys för aktuariella antagan
den [table]

Plan med upplysningar om känslighetsanalysen för aktuariella
antaganden.

upplysningar: IAS 19 145

Upplysningarna om hur känslig värderingen av tillgångar till
verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, tillgångar
[abstract]

text block

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, tillgångar
[text block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstruments
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsExpla
natory

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, tillgångar
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, tillgångar
[table]

Plan med upplysningar om hur känslig värderingen av till
gångar till verkligt värde är för förändringar i icke observer
bara indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h

Upplysningarna om hur känslig värderingen av företagets egna
egetkapitalinstrument till verkligt värde är för förändringar i
icke observerbara indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h

Upplysningar om hur känslig
värderingen av verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, företagets
egna egetkapitalinstrument
[abstract]

text block

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, företagets
egna egetkapitalinstrument [t
ext block]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, företagets
egna egetkapitalinstrument
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesAbstract

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, skulder [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
text block
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesExplanatory

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, skulder [text
block]

table

Hänvisningar

Upplysningar om hur känslig
Plan med upplysningar om hur känslig värderingen av företa upplysningar: IFRS 13 93 h
värderingen av företagets egna gets egna egetkapitalinstrument till verkligt värde är för för
egetkapitalinstrument till verk ändringar i icke observerbara indata.
ligt värde är för förändringar i
icke observerbara indata
[table]

upplysningar: IFRS 13 93 h
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Upplysningarna om hur känslig värderingen av skulder till
verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata.

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesLineItems

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, skulder [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
table
sOfFairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableInputsLia
bilitiesTable

Upplysningar om hur känslig
värderingen till verkligt värde
är för förändringar i icke ob
serverbara indata, skulder
[table]

Plan med upplysningar om hur känslig värderingen av skulder
till verkligt värde är för förändringar i icke observerbara
indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysi
sOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explanatory

Upplysningar om annan käns
lighetsanalys än den som
anges i punkt 128 a i IFRS 17
[text block]

Upplysningarna om en annan känslighetsanalys än den som
anges i punkt 128 a i IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 129 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Abstract

text block

Upplysningar om känslighets
analys för förändringar i risk
exponeringar som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om känslighets
analys avseende förändringar i
riskexponeringar som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [text block]

Upplysningarna om känslighetsanalysen avseende förändringar
i riskexponeringar som härrör från avtal som faller inom till
lämpningsområdet för IFRS 17.

Upplysningar om känslighets
analys avseende förändringar i
riskexponeringar som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om känslighets
analys avseende förändringar i
riskexponeringar som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [table]

Plan med upplysningar om känslighetsanalysen avseende för
ändringar i riskexponeringar som härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 a –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningarna om företagets känslighet för försäkringsrisk.

upplysningar: IFRS 4 39 c i – sista
giltighetsdag 2021-01-01

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExposuresTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsuran text block
ceRiskExplanatory

Upplysningar om känslighet
för försäkringsrisk [text block]

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsAbstract

Utlämnande av detaljerad in
formation om avtal om eko
nomiska eller samhälleliga
tjänster [abstract]

table

upplysningar: IFRS 17 128 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om avtal om
ekonomiska eller samhälleliga
tjänster [text block]

Alla upplysningar om avtal om ekonomiska eller samhälleliga
tjänster.

Utlämnande av detaljerad in
formation om avtal om eko
nomiska eller samhälleliga
tjänster [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsExplanatory

upplysningar: SIC 29 Beslut

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsTable

table

Utlämnande av detaljerad in
formation om avtal om eko
nomiska eller samhälleliga
tjänster [table]

Plan med upplysningar om detaljer om avtal om ekonomiska
eller samhälleliga tjänster.

upplysningar: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPayment
ArrangementsExplanatory

text block

Upplysningar om avtal om
aktierelaterade ersättningar [t
ext block]

Alla upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 44

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalReserve text block
sAndOtherEquityInterestExplana
tory

Upplysningar om aktiekapital,
reserver och annat intresse i
eget kapital [text block]

Alla upplysningar om aktiekapital, reserver och annat intresse i
eget kapital.

upplysningar: IAS 1 79
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

text block

Beteckning

Upplysningar om betydande
justeringar av den erhållna
värderingen [text block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningarna om avstämningen mellan den erhållna vär
deringen för förvaltningsfastigheter och den justerade vär
deringen som redovisas i de finansiella rapporterna, inbegripet
det sammanlagda beloppet för eventuella redovisade leasing
förpliktelser som återläggs samt andra betydande justeringar.
[Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 77

Upplysningar om intresseföre
tag [text block]

Upplysningarna om intresseföretag. [Se: Intresseföretag
[member]]

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

Upplysningar om intresseföre
tag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om intresseföre
tag [table]

Plan med upplysningar om intresseföretag.

Upplysningar om intresseföre
tag [abstract]

text block

table

Upplysningar om dotterföretag
[abstract]

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 d
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om dotterföretag
[text block]

Upplysningarna om dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

Upplysningar om dotterföretag
[line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplanatory

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

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

table

Upplysningar om dotterföretag
[table]

Plan med upplysningar om dotterföretag.

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

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeInRe
lationToInterestsInOtherEntities
Explanatory

text block

Upplysningar om viktiga be
dömningar och antaganden
som görs avseende andelar i
andra företag [text block]

Upplysningarna om viktiga bedömningar och antaganden som
görs avseende andelar i andra företag.

upplysningar: IFRS 12 7

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudgements
MadeInApplyingIFRS17Explana
tory

text block

Upplysningar om betydande
bedömningar och ändringar av
bedömningar som gjorts vid
tillämpningen av IFRS 17 [text
block]

Upplysningarna om de betydande bedömningar och ändringar
av bedömningar som gjorts vid tillämpningen av IFRS 17. Mer
precist ska ett företag lämna upplysningar om de indata, an
taganden och beräkningsmetoder som används.

upplysningar: IFRS 17 117 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityAbstract

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering av till
gångar till verkligt värde [ab
stract]

text block

table

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av tillgångar [t
ext block]

Upplysningar om viktiga indata för vilka marknadsuppgifter
upplysningar: IFRS 13 93 d
inte finns tillgängliga och som tas fram med hjälp av bästa
tillgängliga information om de antaganden som marknads
aktörerna skulle använda vid värdering av tillgångar till verk
ligt värde.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering av till
gångar till verkligt värde [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering av till
gångar till verkligt värde
[table]

Plan med upplysningar om betydande icke observerbara indata
som används vid värdering till verkligt värde av tillgångar.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av eget kapital
[abstract]

upplysningar: IFRS 13 93 d
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesAbstract

text block

table

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av eget kapital
[text block]

Upplysningar om viktiga indata för vilka marknadsuppgifter
inte finns tillgängliga och som tas fram med hjälp av bästa
tillgängliga information om de antaganden som marknads
aktörerna skulle använda vid värdering av företagets egna
egetkapitalinstrument till verkligt värde. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]]

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering av till
gångars verkliga värde [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av eget kapital
[table]

Plan med upplysningar om betydande icke observerbara indata
som används vid värdering till verkligt värde av eget kapital.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av skulder [ab
stract]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 13 93 d

upplysningar: IFRS 13 93 d
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av skulder [text
block]

Upplysningar om viktiga indata för vilka marknadsuppgifter
inte finns tillgängliga och som tas fram med hjälp av bästa
tillgängliga information om de antaganden som marknads
aktörerna skulle använda vid värdering av skulder till verkligt
värde.

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av skulder [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Hänvisningar

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnobser
vableInputsUsedInFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

table

Upplysningar om betydande
icke observerbara indata som
används vid värdering till
verkligt värde av skulder
[table]

Plan med upplysningar om betydande icke observerbara indata
som används vid värdering till verkligt värde av skulder.

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLiabili
tiesExplanatory

text block

Upplysningar om efterställda
skulder [text block]

Upplysningar om efterställda skulder [Se: Efterställda skulder]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

text block

Upplysningar om väsentliga
redovisningsprinciper [text
block]

Alla upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper som
tillämpas av företaget.

upplysningar: IAS 1 117

upplysningar: IFRS 13 93 d
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfTaxReceivablesAnd
PayablesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDifferen
ceUnusedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsTable

text block

Beteckning

Upplysningar om skatteford
ringar och skatteskulder [text
block]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om skattefordringar och skatteskulder.

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningar om temporär
skillnad, underskottsavdrag
och andra framtida skatte
avdrag [text block]

Upplysningarna om typer av temporära skillnader, under
skottsavdrag och andra framtida skatteavdrag. [Se: Skattekre
diter [member]; Underskottsavdrag [member]; Temporära
skillnader [member]]

upplysningar: IAS 12 81 g

Upplysningar om temporär
skillnad, underskottsavdrag
och andra framtida skatte
avdrag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om temporär
skillnad, underskottsavdrag
och andra framtida skatte
avdrag [table]

Plan med upplysningar om temporära skillnader, underskotts
avdrag och andra framtida skatteavdrag.

Upplysningar om temporär
skillnad, underskottsavdrag
och andra framtida skatte
avdrag [abstract]

text block

table

upplysningar: IAS 12 81 g
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentArran
gementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentArran
gementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentArran
gementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentArran
gementTable

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Upplysningar om villkor för
avtal om aktierelaterade er
sättningar [abstract]

text block

Upplysningar om villkor för
avtal om aktierelaterade er
sättningar [text block]

Upplysningar om allmänna villkor för avtal om aktierelaterade
ersättningar. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 2 45

Upplysningar om villkor för
avtal om aktierelaterade er
sättningar [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

table

Upplysningar om villkor för
avtal om aktierelaterade er
sättningar [table]

Plan med upplysningar om villkor för avtal om aktierelaterade
ersättningar.

DisclosureOfTradeAndOtherPay
ablesExplanatory

text block

Upplysningar om leverantörss Upplysningar om leverantörsskulder och andra skulder. [Se:
kulder och andra skulder [text Leverantörsskulder och andra skulder]
block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

DisclosureOfTradeAndOtherRe
ceivablesExplanatory

text block

Upplysningar om kundford
Upplysningar om kundfordringar och andra fordringar. [Se:
ringar och andra fordringar [t Kundfordringar och andra fordringar]
ext block]

allmän praxis: IAS 1 10 e

upplysningar: IFRS 2 45
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

DisclosureOfTradingIncome
ExpenseExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerformance
ObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerformance
ObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerformance
ObligationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerformance
ObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesAbstract

text block

Beteckning

Upplysningar om intäkter
(kostnader) från handel med
finansiella instrument [text
block]

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om intäkter (kostnader) från handel med finan
siella instrument. [Se: Intäkter (kostnader) från handel med
finansiella instrument]

Hänvisningar

allmän praxis: IAS 1 10 e

Upplysningar om transaktions
pris som allokeras till återstå
ende prestationsåtaganden [ab
stract]

text block

Upplysningar om transaktions Upplysningar om transaktionspriset som allokeras till de åter upplysningar: IFRS 15 120 b i
pris som allokeras till återstå stående prestationsåtagandena i avtal med kunder.
ende prestationsåtaganden [text
block]

Upplysningar om transaktions
pris som allokeras till återstå
ende prestationsåtaganden [line
items]

table

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om transaktions Plan med upplysningar om transaktionspriset som allokeras till
pris som allokeras till återstå de återstående prestationsåtagandena i avtal med kunder.
ende prestationsåtaganden
[table]

Upplysningar om transaktioner
mellan närstående [abstract]

upplysningar: IFRS 15 120 b i
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBetwe
enRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination
Abstract

Upplysningar om transaktioner
som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och
övertagandet av skulder i rö
relseförvärvet [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni text block
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationExpla
natory

Upplysningar om transaktioner
som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och
övertagandet av skulder i rö
relseförvärvet [text block]

table

Hänvisningar

Upplysningar om transaktioner
mellan närstående [text block]

Upplysningarna om transaktioner mellan företaget och närs
tående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18

Upplysningar om transaktioner
mellan närstående [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om transaktioner
mellan närstående [table]

Plan med upplysningar om transaktioner mellan närstående.

upplysningar: IAS 24 19

Upplysningar om transaktioner som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i ett rö
relseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfTransactionsRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationLineI
tems

Upplysningar om transaktioner
som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och
övertagandet av skulder i rö
relseförvärvet [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecogni table
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

Upplysningar om transaktioner
som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och
övertagandet av skulder i rö
relseförvärvet [table]

Plan med upplysningar om transaktioner som redovisas separat
från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skuld vid
rörelseförvärv.

upplysningar: IFRS 3 B64 l

ifrs-full

DisclosureOfTransfersOfFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Upplysningar om överföringar
av finansiella tillgångar [text
block]

Upplysningar om överföringar av finansiella tillgångar. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 Upplysningar
om överföringar av finansiella
tillgångar

ifrs-full

DisclosureOfTreasuryShares
Explanatory

text block

Upplysningar om egna aktier
[text block]

Upplysningar om egna aktier. [Se: Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

Upplysningarna om typer av försäkringsavtal. [Se: Typer av
försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om typer av
försäkringsavtal [abstract]

text block

Upplysningar om typer av
försäkringsavtal [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc
turedEntitiesAbstract

Upplysningar om
icke-konsoliderade strukture
rade företag [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidatedStruc text block
turedEntitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Hänvisningar

Upplysningar om typer av
försäkringsavtal [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om typer av
försäkringsavtal [table]

Plan med upplysningar om typer av försäkringsavtal.

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

Upplysningar om
icke-konsoliderade strukture
rade företag [text block]

Upplysningar om icke-konsoliderade strukturerade företag. [Se:
Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 B4 e

DisclosureOfUnconsolidatedStruc
turedEntitiesLineItems

Upplysningar om
icke-konsoliderade strukture
rade företag [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

DisclosureOfUnconsolidatedStruc table
turedEntitiesTable

Upplysningar om
icke-konsoliderade strukture
rade företag [table]

Plan med upplysningar om icke-konsoliderade strukturerade
företag.

table

upplysningar: IFRS 12 B4 e
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyAbstract

Upplysningar om frivilligt byte
av redovisningsprincip [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyLineItems

Upplysningar om frivilligt byte
av redovisningsprincip [line
items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChangeI
nAccountingPolicyTable

Upplysningar om frivilligt byte
av redovisningsprincip [table]

Plan med upplysningar om frivilligt byte av
redovisningsprincip.

upplysningar: IAS 8 29

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsExplanatory

Upplysningarna om den räntekurva som används för att dis
kontera kassaflöden som inte varierar med avkastningen på
underliggande poster i enlighet med punkt 36 i IFRS 17

upplysningar: IFRS 17 120 –
ikraftträdande 2021-01-01

table

Upplysningar om räntekurva
som används för att diskontera
kassaflöden som inte varierar
med avkastningen på under
liggande poster [abstract]

text block

Upplysningar om räntekurva
som används för att diskontera
kassaflöden som inte varierar
med avkastningen på under
liggande poster [text block]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningar om räntekurva
som används för att diskontera
kassaflöden som inte varierar
med avkastningen på under
liggande poster [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Upplysningar om räntekurva
som används för att diskontera
kassaflöden som inte varierar
med avkastningen på under
liggande poster [table]

Plan med upplysningar om den räntekurva som används för att
diskontera kassaflöden som inte varierar med avkastningen på
underliggande poster.

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsedTo
DiscountCashFlowsThatDoNot
VaryBasedOnReturnsOnUnderly
ingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayApp
roachAbstract

Upplysningar om överlapp
ningsmetoden [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryEx
emptionFromIFRS9Abstract

Upplysningar om tillfälligt
undantag från IFRS 9 [ab
stract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPartyTrans text
actionsWereMadeOnTermsEqui
valentToThoseThatPrevailInArms
LengthTransactions

Upplysningar om att trans
aktioner med närstående har
förekommit på villkor likvär
diga dem som gäller vid
transaktioner på affärsmässig
grund

table

upplysningar: IFRS 17 120 –
ikraftträdande 2021-01-01

Upplysningarna om att transaktioner med närstående har före upplysningar: IAS 24 23
kommit på villkor likvärdiga dem som gäller vid transaktioner
på affärsmässig grund lämnas endast om sådana villkor kan
styrkas.
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisclosureWhetherLoansPayable text
InDefaultRemediedOrTermsOfLo
ansPayableRenegotiatedBefo
reAuthorisationForIssueOfFinanci
alStatements

Förklaring av huruvida utebli
ven betalning gottgjorts eller
huruvida villkor och förutsätt
ningarna för låneskulden om
förhandlats före datum då fi
nansiella rapporter godkändes
för utfärdande

Förklaringen av huruvida en utebliven betalning av låneskuld
har gottgjorts eller huruvida villkor och förutsättningarna för
låneskulden har omförhandlats före det datum då de finansiella
rapporterna godkändes för utfärdande.

upplysningar: IFRS 7 18 c

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMember

member

Avvecklade verksamheter
[member]

Detta element står för en del av ett företag som antingen har upplysningar: IFRS 5 Redovisning
avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försälj och upplysningar
ning, och som a) utgör en självständig väsentlig rörelsegren
eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område,
b) ingår i en enda samordnad plan för att avyttra en själv
ständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet som bedrivs
inom ett geografiskt område, eller c) är ett dotterföretag som
förvärvats uteslutande i syfte att vidaresälja. En del av ett
företag består av verksamheter och kassaflöden som är klart
särskiljbara från resten av företaget, såväl rörelse- som rap
porteringsmässigt. [Se: Dotterföretag [member]]

ifrs-full

DiscountedCashFlowMember

member

Diskonterat kassaflöde [mem
ber]

Detta element står för en specifik värderingsteknik som över exempel: IFRS 13 B11 a, exempel:
ensstämmer med avkastningsvärdeansatsen som innebär ana IFRS 13 IE63
lysering av framtida kassaflöden genom tillämpning av nu
värdestekniker och indata (till exempel vägd genomsnittlig
kapitalkostnad, långsiktig tillväxttakt, långsiktig rörelsemargi
nal före skatt, avdrag för bristande säljbarhet och kontrollpre
mie). [Se: Avkastningsvärdeansats [member]; Vägt genomsnitt
[member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

DiscountedUnguaranteedResidual X instant,
ValueOfAssetsSubjectToFinance debit
Lease

Diskonterade ej garanterade
restvärden för tillgångar som
omfattas av finansiellt leasing
avtal

Värdet av diskonterade ej garanterade restvärden för tillgångar upplysningar: IFRS 16 94
som omfattas av finansiella leasingavtal. Ej garanterat rest
värde är den del av den underliggande tillgångens restvärde
som vid försäljning tillfaller en leasegivare och som inte är
garanterat, eller som endast är garanterat av en till leasegivaren
närstående part. Ett finansiellt leasingavtal vari de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en under
liggande tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementInput
Member

member

Diskonteringssats, värderings
indata [member]

Detta element står för en diskonteringssats som används som
värderingsindata i värderingsmetoder som bygger på en nu
värdesberäkning.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

X.XX
instant

Diskonteringsränta som an
vänds i nuvarande värdering
till verkligt värde efter avdrag
för kostnader vid försäljning/
utrangering

upplysningar: IAS 36 130 f iii
Den diskonteringssats som används i den nuvarande vär
deringen till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid för
säljning/utrangering.

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviousMea
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

X.XX
instant

Diskonteringssats som använ
des i föregående värdering till
verkligt värde efter avdrag för
kostnader vid försäljning/ut
rangering

upplysningar: IAS 36 130 f iii
Den diskonteringssats som användes i den föregående vär
deringen till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid för
säljning/utrangering.

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTime X.XX
ValueOfMoneyRegulatoryDeferra instant
lAccountBalances

Diskonteringssats som används
för att spegla pengars tidsvär
de, saldon på konton för upp
skjuten reglering

Den diskonteringssats som används för att spegla pengars
tidsvärde som är tillämplig på saldon på konton för uppskjuten
reglering. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 d
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upplysningar: IFRS 14 33 b

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DiscussionOfImpactThatInitial
ApplicationOfIFRSIsExpectedTo
HaveOnFinancialStatements

text

Diskussion om effekt som ny
standard eller tolkning väntas
ha på finansiella rapporter när
den tillämpas första gången

Diskussionen om den effekt som en ny standard eller tolkning
väntas ha på finansiella rapporter när den tillämpas första
gången.

exempel: IAS 8 31 e i

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleMember

member

Avyttringsgrupper klassifice
rade som att de innehas för
försäljning [member]

Detta element står för grupper av tillgångar som är avsedda att
avyttras sammanhållet i en enda transaktion och de skulder
som är direkt hänförliga till de tillgångar som kommer att
överlåtas genom transaktionen.

upplysningar: IFRS 5 Redovisning
och upplysningar, allmän praxis:
IFRS 5 38

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiaryMem
ber

member

Avyttring av större dotterföre
tag [member]

Detta element står för avyttringen av ett större dotterföretag.
[Se: Dotterföretag [member]]

exempel: IAS 10 22 a

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Avyttringar och utrangeringar,
immateriella tillgångar och
goodwill

Minskningen i immateriella tillgångar och goodwill till följd av
avyttringar och utrangeringar. [Se: Immateriella anläggnings
tillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

Minskningen i andra immateriella tillgångar än goodwill till
följd av avyttringar och utrangeringar. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

Avyttringar och utrangeringar,
immateriella tillgångar och
goodwill [abstract]

X duration,
credit

Avyttringar och utrangeringar,
andra immateriella tillgångar
än goodwill
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X duration,
credit

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Avyttringar och utrangeringar,
andra immateriella tillgångar
än goodwill [abstract]

X duration,
credit

Avyttringar och utrangeringar,
materiella anläggningstill
gångar

Minskningen i materiella anläggningstillgångar till följd av
avyttringar och utrangeringar. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]

allmän praxis: IAS 16 73 e

Avyttringar, biologiska till
gångar

Minskningen i biologiska tillgångar till följd av avyttringar.
[Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 c

X duration,
credit

Avyttringar, immateriella till
gångar och goodwill

Minskningen i immateriella tillgångar och goodwill till följd av allmän praxis: IAS 38 118 e ii
avyttringar. [Se: Immateriella anläggningstillgångar och good
will]

DisposalsIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

X duration,
credit

Avyttringar, andra immateri
ella tillgångar än goodwill

Minskningen i andra immateriella tillgångar än goodwill till
följd av avyttringar. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Avyttringar, förvaltningsfastig Minskningen i förvaltningsfastigheter till följd av avyttringar.
heter
[Se: Förvaltningsfastigheter]

Avyttringar och utrangeringar,
materiella anläggningstill
gångar [abstract]

upplysningar: IAS 40 76 c,
upplysningar: IAS 40 79 d iii
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upplysningar: IAS 38 118 e ii

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DisposalsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Avyttringar, materiella anlägg Minskningen i materiella anläggningstillgångar till följd av
ningstillgångar
avyttringar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e ii

ifrs-full

DistributionAndAdministrative
Expense

X duration,
debit

Distributions- och administra
tionskostnader

De kostnader som är hänförliga till distributions- och ad
ministrationskostnader. [Se: Administrationskostnader; Distri
butionskostnader]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Distributionskostnader

De kostnader som är hänförliga till distributionen av varor och
tjänster.

exempel: IAS 1 103, upplysningar:
IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Obetalda utdelningar

De utdelningar som företaget har beslutat men ännu inte be
talat ut.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Utdelningar som klassificeras
som kostnad

De utdelningar som klassificeras som en kostnad.

exempel: IAS 32 40

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Utdelning som redovisas som
värdeöverföring till ägare

De utdelningar som redovisas som värdeöverföring till ägare.

upplysningar: IAS 1 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Utbetalad utdelning, klassifi
cerad som hänförlig till finan
sieringsverksamhet

Kassautflödet för utdelningar som företaget betalat ut, klas
sificerade som hänförliga till finansieringsverksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Utbetalad utdelning, klassifi
cerad som löpande verksamhet

Kassautflödet för utdelningar som företaget betalat ut, klas
sificerade som löpande verksamhet.

upplysningar: IAS 7 31
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Utbetalad utdelning, stamaktier

De utdelningar som företaget betalat ut på stamaktier. [Se:
Stamaktier [member]]

upplysningar: IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShare
sPerShare

X.XX
duration

Utbetalad utdelning, stamaktier
per aktie

De utdelningar som betalats ut per stamaktie.

upplysningar: IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Utbetalad utdelning, andra ak De utdelningar som företaget betalat ut på andra aktier än
tier
stamaktier. [Se: Stamaktier [member]]

upplysningar: IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPerS
hare

X.XX
duration

Utbetalad utdelning, andra ak De utdelningar som betalats ut per annan aktie.
tier per aktie

upplysningar: IAS 34 16A f

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancing
Activities

X duration,
credit

Utbetalad utdelning till inne
havare av andelar i moderfö
retag, klassificerad som hän
förlig till finansieringsverk
samhet

Kassaflödet för utdelning till innehavare av andelar i moder
företaget, klassificerad som hänförlig till
finansieringsverksamhet.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling
Interests

X duration,
credit

Utdelningar betalade till
icke-kontrollerande intressen

De utdelningar som betalades ut till icke-kontrollerande in
tressen. [Se: Innehav utan bestämmande inflytande]

upplysningar: IFRS 12 B10 a

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling
InterestsClassifiedAsFinancing
Activities

X duration,
credit

Utbetalade utdelningar till
icke-kontrollerande intressen,
klassificerade som hänförliga
till finansieringsverksamhet

Kassaflödet för utdelningar till icke-kontrollerande intressen,
klassificerade som hänförliga till finansieringsverksamhet. [Se:
Innehav utan bestämmande inflytande; Utdelningar betalade till
icke-kontrollerande intressen]

allmän praxis: IAS 7 17
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DividendsPayable

X instant,
credit

Anteciperad vinstutdelning,
värdeöverföring av
icke-kontanta tillgångar

Anteciperad vinstutdelning som ska betalas ut genom vär
deöverföring av icke-kontanta tillgångar till ägare.

upplysningar: IFRIC 17 16 a

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAuthori
sedForIssueButNotRecognisedAs
DistributionToOwners

X duration

Utdelningar till aktieägare som
föreslagits eller beslutats innan
de finansiella rapporterna
godkändes för utfärdande, men
som inte redovisas som vär
deöverföring till ägarna

De utdelningar som föreslagits eller beslutats efter rapportpe
riodens slut men innan finansiella rapporter har godkänts för
utfärdande. Sådana utdelningar redovisas inte som en skuld vid
rapportperiodens slut eftersom ingen förpliktelse föreligger vid
den tiden.

upplysningar: IAS 1 137 a,
upplysningar: IAS 10 13

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe
foreFinancialStatementsAuthori
sedForIssueButNotRecognisedAs
DistributionToOwnersPerShare

X.XX
duration

Utdelningar till aktieägare som
föreslagits eller beslutats innan
de finansiella rapporterna
godkändes för utfärdande, men
som inte redovisas som vär
deöverföring till ägarna per
aktie

De utdelningar, per aktie, till aktieägare som föreslagits eller upplysningar: IAS 1 137 a
beslutats innan de finansiella rapporterna godkändes för utfär
dande, men som inte redovisas som värdeöverföring till ägar
na.

ifrs-full

DividendsReceived

X duration,
debit

Mottagna utdelningar

De utdelningar som mottagits.

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
debit

Mottagna utdelningar, klassifi Kassainflödet från mottagna utdelningar, klassificerade som
cerade som investeringsverk
investeringsverksamhet. [Se: Mottagna utdelningar]
samhet

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
debit

Mottagna utdelningar, klassifi Kassainflödet från mottagna utdelningar, klassificerade som
cerade som löpande verksam löpande verksamhet. [Se: Mottagna utdelningar]
het

upplysningar: IAS 7 31

upplysningar: IFRS 12 B12 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DividendsReceivedFromAssocia
tesClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Mottagna utdelningar från in
tresseföretag, klassificerade
som investeringsverksamhet

Kassainflödet som representerar mottagna utdelningar från in allmän praxis: IAS 7 16
tresseföretag, klassificerade som investeringsverksamhet. [Se:
Intresseföretag [member]; Mottagna utdelningar]

ifrs-full

DividendsReceivedFromInvest
X duration,
mentsAccountedForUsingEquity debit
MethodClassifiedAsInvestingActi
vities

Mottagna utdelningar från in
vesteringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden, klassifi
cerade som investeringsverk
samhet

Kassainflödet som representerar mottagna utdelningar från in allmän praxis: IAS 7 16
vesteringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, klas
sificerade som investeringsverksamhet. [Se: Investeringar re
dovisade enligt kapitalandelsmetoden; Mottagna utdelningar]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJointVen
turesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Mottagna utdelningar från jo
int ventures, klassificerade
som investeringsverksamhet

Kassainflödet som representerar mottagna utdelningar från jo allmän praxis: IAS 7 16
int ventures, klassificerade som investeringsverksamhet. [Se:
Joint ventures [member]; Mottagna utdelningar]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Utdelningar som redovisas
som värdeöverföring till
icke-kontrollerande intressen

De utdelningar som redovisas som värdeöverföring till
icke-kontrollerande intressen. [Se: Innehav utan bestämmande
inflytande]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Utdelning som redovisas som
värdeöverföring till ägare av
moderföretag

De utdelningar som redovisas som värdeöverföring till ägare
av moderföretaget. [Se: Moderföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 106 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToCurrentYear

X duration,
debit

Utdelning som redovisas som
värdeöverföring till ägare av
moderföretag, för innevarande
år

De utdelningar för innevarande år som redovisas som vär
deöverföring till ägare av moderföretaget. [Se: Moderföretag
[member]]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToPriorYears

X duration,
debit

Utdelning som redovisas som
värdeöverföring till ägare av
moderföretag, tidigare år

De utdelningar för tidigare år som redovisas som värdeöver
föring till ägare av moderföretaget. [Se: Moderföretag [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersPerShare

X.XX
duration

Utdelning som redovisas som
värdeöverföring till ägare per
aktie

De utdelningar, per aktie, som redovisas som värdeöverföring
till ägare.

upplysningar: IAS 1 107

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meDerecognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Utdelningar som redovisas för
investeringar i egetkapital
instrument identifierade som
värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat, som
under perioden tagits bort från
balansräkningen

De utdelningar avseende investeringar i egetkapitalinstrument
som företaget har identifierat till verkligt värde via övrigt
totalresultat, som under perioden tagits bort från balansräk
ningen. [Se: Investeringar i egetkapitalinstrument som identi
fieras som värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
[member]]

upplysningar: IFRS 7 11A d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meHeldAtEndOfReportingPeriod

X duration,
credit

Utdelningar som redovisas för
investeringar i egetkapital
instrument identifierade som
värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat, som
innehas i slutet av rapportpe
rioden

De utdelningar avseende investeringar i egetkapitalinstrument
som företaget har identifierat till verkligt värde via övrigt
totalresultat, som innehas i slutet av rapportperioden. [Se: In
vesteringar i egetkapitalinstrument som identifieras som vär
derade till verkligt värde via övrigt totalresultat [member]]

upplysningar: IFRS 7 11A d

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Företagets hemvist

Företagets hemvistland. [Se: Hemvistland [member]]

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X duration,
debit

Kostnader från donationer och
subventioner

De kostnader som härrör från donationer och subventioner.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Resultat per aktie [text block]

Upplysningar om resultat per aktie.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Resultat per aktie [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

Resultat per aktie [abstract]

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EarningsPerShareTable

table

Resultat per aktie [table]

Plan med upplysningar om resultat per aktie.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Ikraftträdandedatum för om
värdering, nyttjanderätt

Ikraftträdandedatum för omvärdering av nyttjanderätt redovisad
till omvärderade belopp. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 57

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn
tangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Ikraftträdandedatum för om
värdering, andra immateriella
tillgångar än goodwill

Ikraftträdandedatum för omvärdering av immateriella tillgångar
andra än goodwill redovisade till omvärderade belopp. [Se:
Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 124 a i

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Ikraftträdandedatum för om
värdering, materiella anlägg
ningstillgångar

Ikraftträdandedatum för omvärdering av materiella anlägg
ningstillgångar redovisade till omvärderade belopp. [Se: Ma
teriella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 77 a

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermined
OnDateOfReclassificationOf
FinancialAssetsFirstApplicationO
fIFRS9

X.XX
instant

Effektiv ränta fastställd på da
tumet för omklassificering av
finansiella tillgångar från ka
tegorin värderad till verkligt
värde via resultatet, första till
lämpningen av IFRS 9

Effektivräntan fastställd på datumet som företaget omklassifi
cerar sina finansiella tillgångar från kategorin värderad till
verkligt värde via resultatet till följd av övergången till IFRS 9.
[Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42N a

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 485

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EffectiveInterestRateDetermined X.XX
OnDateOfReclassificationOf
instant
FinancialLiabilitiesFirstApplicatio
nOfIFRS9

Effektiv ränta fastställd på da
gen för omklassificering av fi
nansiella skulder från katego
rin verkligt värde via resulta
tet, första tillämpning av IFRS
9

Effektivräntan fastställd på det datum som företaget omklas
sificerar sina finansiella skulder från kategorin värderad till
verkligt värde via resultatet till följd av övergången till IFRS 9.
[Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42N a

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

X.XX
instant

Effektiv ränta på finansiella
tillgångar som omklassificerats
från finansiella tillgångar som
kan säljas

Effektivräntan för finansiella tillgångar som omklassificerats
från värderingskategorin finansiella tillgångar som kan säljas.
[Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12A f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinancia
X.XX
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia instant
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

Effektiv ränta på finansiella
tillgångar som omklassificerats
från finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
resultatet

Effektivräntan för finansiella tillgångar som omklassificerats
från värderingskategorin värderas till verkligt värde via resul
tatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMadeWhe
axis
nEntityChangedBasisOfDisaggre
gationOfInsuranceFinanceIncome
ExpensesBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipation
FeaturesAxis

Effekt av justeringar som har
gjorts när ett företag ändrade
uppdelningsgrunden för finan
siella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal mellan resultat
och övrigt totalresultat för av
tal med direkt resultatandel
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 113 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EffectOfAdjustmentsMadeWhe
member
nEntityChangedBasisOfDisaggre
gationOfInsuranceFinanceIncome
ExpensesBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipation
FeaturesMember

Effekt av justeringar som har
gjorts när ett företag ändrade
uppdelningsgrunden för finan
siella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal mellan resultat
och övrigt totalresultat för av
tal med direkt resultatandel
[member]

Detta element står för justeringarnas effekt för poster i finan upplysningar: IFRS 17 113 b –
siella rapporter som påverkats av ändringen i uppdelnings
ikraftträdande 2021-01-01
grund för finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal
mellan resultat och övrigt totalresultat för avtal med direkt
resultatandel. [Se: Beskrivning av sammansättningen av un
derliggande poster för avtal med direkt resultatandel. Finansi
ella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Effekt av tillgångstak [mem
ber]

Detta element står för effekten av tillgångstaket i en för
månsbestämd plan. Tillgångstaket är nuvärdet av tillgängliga
ekonomiska fördelar i form av återbetalningar från den för
månsbestämda planen eller minskningar av framtida avgifter
till den förmånsbestämda planen. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]]

upplysningar: IAS 19 140 a iii

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChan
gesOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Effekter till följd av väx
elkursförändringar på likvida
medel

Effekterna till följd av växelkursförändringar på likvida medel
som innehas eller betalas i en utländsk valuta. [Se: Likvida
medel]

upplysningar: IAS 7 25,
upplysningar: IAS 7 28

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChan
gesOnCashAndCashEquivalents
Abstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationAxis

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 4 39L e –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Effekter till följd av väx
elkursförändringar på likvida
medel [abstract]

axis

Effekt av överlappningsmeto
den vid omklassificering [axis]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationMember

member

Effekt av överlappningsmeto
den vid omklassificering
[member]

Detta element står för effekten av överlappningsmetoden vid
omklassificering.

upplysningar: IFRS 4 39L e –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsMem
ber

member

Effekt av övergång till IFRS
[member]

Detta element står för finansiell effekt av övergången från
tidigare redovisningsram till IFRS. [Se: Tidigare redovis
ningsprinciper [member]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 24

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContractu
alServiceMarginOfChoiceNotTo
AdjustContractualServiceMarg
inForSomeChangesInFulfilment
CashFlowsForContractsWithDi
rectParticipationFeatures

X duration,
credit

Effekt på justering av avtal
senlig marginal av det val som
har gjorts att inte justera den
avtalsenliga marginalen för
vissa förändringar i kassaflö
den för åtaganden i fråga om
avtal med direkt resultatandel

Effekten på justeringen av den avtalsenliga marginalen av det upplysningar: IFRS 17 112 –
val som har gjorts att inte justera den avtalsenliga marginalen ikraftträdande 2021-01-01
för vissa förändringar i kassaflöden för åtaganden i fråga om
avtal med direkt resultatandel. [Se: Beskrivning av samman
sättningen av underliggande poster för avtal med direkt resul
tatandel]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Åtta år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade åtta år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Eldistribution [member]

Detta element står för ett företags verksamhet avseende dis
tribution av elektricitet.

exempel: IFRS 14 IE2, exempel:
IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Eliminering av belopp från
andra segment [member]

Detta element står för elimineringen av belopp från andra
segment i avstämningarna för sammanlagda belopp för seg
ment till belopp som redovisas i företagets finansiella
rapporter.

exempel: IFRS 8 IG4, exempel:
IFRS 8 28
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Kostnad för ersättningar till
anställda

Kostnaderna för alla former av vederlag ett företag lämnar i
utbyte mot en tjänst som utförs av anställda eller för avslu
tande av anställning.

exempel: IAS 1 102, upplysningar:
IAS 1 99, upplysningar: IAS 1 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Personalens avgifter

Personalens avgifter till pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 35 b ii

ifrs-full

EmployerContributions

X duration,
credit

Arbetsgivarens avgifter

Arbetsgivarens avgifter till pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 35 b i

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Kostnader för energi

Kostnader på grund av energiförbrukning.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Avgifter för energiöverföring

Avgifter hänförliga till energiöverföring.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit
mentsOrContingentLiabilities
Member

member

Ingående av betydande åta
ganden eller eventualförplik
telser [member]

Detta element står för ingående av betydande åtaganden eller
eventualförpliktelser. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

exempel: IAS 10 22 i

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstruments
Member

member

Företagets egna egetkapital
instrument [member]

Detta element står för egetkapitalinstrument utfärdade av fö
retaget. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av
företagets egna egetkapitalinstrument”, om inget annat element
används.

upplysningar: IFRS 13 93
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EntitysTotalForAssociatesMember

member

Företagets summa för intres
seföretag [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Intresseföre
tag”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 d,
upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombina
tionsMember

member

Företagets summa för rörelse
förvärv [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Rörelseför
värv”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 3 B64,
upplysningar: IFRS 3 B67

ifrs-full

EntitysTotalForCashgenerating
UnitsMember

member

Företagets summa för kas
sagenererande enheter [mem
ber]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Kassagenere upplysningar: IAS 36 134,
rande enheter”, om inget annat element används.
upplysningar: IAS 36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidatedStruc member
turedEntitiesMember

Företagets summa för konsoli Detta element står för standardvärdet för axeln ”Konsoliderade
strukturerade företag”, om inget annat element används.
derade strukturerade företag
[member]

upplysningar: IFRS 12 Arten av de
risker som är förknippade med
företagets andelar i konsoliderade
strukturerade företag

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCreditGra member
desMember

Företagets summa för externa
kreditbetyg [member]

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG24 a –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Externa kre
ditbetyg”, om inget annat element används.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EntitysTotalForImpairmentOf
FinancialAssetsMember

member

Företagets summa för ned
skrivning av finansiella till
gångar [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Nedskrivning
av finansiella tillgångar”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMember

member

Företagets summa för enskilda
tillgångar eller kassagenere
rande enheter [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Enskilda till
gångar eller kassagenererande enheter”, om inget annat ele
ment används.

upplysningar: IAS 36 130

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCreditGra
desMember

member

Företagets summa för interna
kreditbetyg [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Interna kre
ditbetyg”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG25 b –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperations
Member

member

Företagets summa för gemen
samma verksamheter [mem
ber]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Gemensamma
verksamheter”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 12 B4 c

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

member

Företagets summa för joint
ventures [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Joint ven
tures”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 b,
upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

member

Företagets summa för sanno
likheten för fallissemang
[member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Sannolikheten
för fallissemang”, om inget annat element används.

exempel: IFRS 7 IG20C, exempel:
IFRS 7 35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

member

Företagets summa för närs
tående [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Kategorier för
närstående”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 24 19

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

member

Företagets summa för poster
om segmentkonsolidering
[member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Poster om
segmentkonsolidering”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 8 28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiariesMem
ber

member

Företagets summa för dotter
företag [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Dotterföretag”,
om inget annat element används.

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

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Företagets summa för
icke-konsoliderade strukture
rade företag [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Icke-konsoli
derade strukturerade företag”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 12 B4 e

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

member

Företagets summa för
icke-konsoliderade dotterföre
tag [member]

Detta element står för standardvärdet för axeln ”Icke-konsoli
derade dotterföretag”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 12 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

ifrs-full

Ägarandelar

Ägarandelar

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

Eget kapital och skulder [ab
stract]

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOfPa X instant,
rent
credit

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOfPa member
rentMember

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Residual rätt till företagets tillgångar efter avdrag för alla
skulder.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 1 55,
IAS 1 78 e,
IFRS 1 24 a,
IFRS 1 32 a i,
IFRS 13 93 a,
IFRS 13 93 b,
IFRS 13 93 e

Företagets eget kapital och skulder. [Se: Eget kapital; Skulder]

upplysningar: IAS 1 55

Eget kapital hänförligt till
moderföretagets ägare

Beloppet för eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare.
Detta exkluderar specifikt innehav utan bestämmande
inflytande.

upplysningar: IAS 1 54 r

Eget kapital hänförligt till
moderföretagets ägare [mem
ber]

Detta element står för eget kapital hänförligt till moderföreta upplysningar: IAS 1 106
gets ägare.

Eget kapital [abstract]

X instant,
credit

Eget kapital och skulder
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EquityInstrumentsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Egetkapitalinstrument, andel
av förvaltningstillgångarnas
verkliga värde

Det belopp som instrument som motsvarar eget kapital (i
stället för skuld) bidrar med till det verkliga värdet för till
gångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar,
till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 b

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Egetkapitalinstrument som in
nehas

Egetkapitalinstrument som innehas av företaget som innebär en
residual rätt i ett annat företags tillgångar efter avdrag för alla
dess skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Förvärvarens egetkapitalande
lar

Verkligt värde, vid förvärvstidpunkt, av förvärvarens egetka
pitalandelar som överförs som ersättning i samband med ett
rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f iv

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Kapitalinvesteringar [member]

Detta element står för investeringar i egetkapitalinstrument.

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X instant,
credit

Eget kapital, skulder och kre
ditsaldon på konton för upp
skjuten reglering

Beloppet av eget kapital, skulder och kreditsaldon på konton
för uppskjuten reglering. [Se: Eget kapital; Skulder; Kredit
saldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 21
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EquityMember

member

Eget kapital [member]

Detta element står för residual rätt till företagets tillgångar efter
avdrag för alla dess skulder. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Komponenter i eget kapital”, om inget annat element
används.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Aktiekursrisker [member]

Detta element står för en komponent av andra prisrisker som
utgör typen av risk för att verkligt värde på eller framtida
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i aktiekurser. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

exempel: IFRS 7 IG32, exempel:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancial
Liabilities

X duration

Eget kapital omklassificerat till
finansiella skulder

Beloppet för eget kapital som omklassificerats till finansiella
skulder. [Se: Eget kapital; Finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 80A

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
lAssetsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Uppskattade kassaflöden av
finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar som kan säljas

De uppskattade kassaflödena av finansiella tillgångar omklas
sificerade från kategorin som kan säljas. [Se: Finansiella till
gångar som kan säljas]

upplysningar: IFRS 7 12A f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinancia
X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia debit
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

Uppskattade kassaflöden för
finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar som värderas till
verkligt värde via resultatet

De uppskattade kassaflödena för finansiella tillgångar som
omklassificerats från kategorin värderade till verkligt värde via
resultatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A f – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
credit

Uppskattad finansiell effekt,
eventualförpliktelser i rörelse
förvärv

Den uppskattade finansiella effekten av eventualförpliktelser i
ett rörelseförvärv som inte redovisades eftersom deras verkliga
värde inte kunde värderas på ett tillförlitligt sätt. [Se: Even
tualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentAssets

X instant,
debit

Uppskattad finansiell effekt av
eventualtillgångar

Den uppskattade finansiella effekten på möjliga tillgångar som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att
bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser,
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller
uteblir.

upplysningar: IAS 37 89

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentLiabilities

X instant,
credit

Uppskattad finansiell effekt av
eventualförpliktelser

Den uppskattade finansiella effekten av eventualförpliktelser.
[Se: Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 86 a

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpected X duration,
ToBePaidToPlan
credit

Uppskattning av förväntade
avgifter som ska betalas till
plan för nästa rapportperiod

Uppskattningen av de förväntade avgifterna till en förmåns
bestämd plan för nästa rapportperiod. [Se: Förmånsbestämda
planer [member]]

upplysningar: IAS 19 147 b,
upplysningar: IAS 19 148 d iii

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedClaimsT
hatAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

Värdering av odiskonterade
skadeanspråk som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17

Uppskattningen av det odiskonterade värdet av skadeanspråken
som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för
IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashFlowsMember

member

Uppskattningar av nuvärde av
framtida kassaflöden [member]

Detta element står för uppskattningarna av nuvärdet av fram
tida kassaflöden som är hänförliga till försäkringsavtal. [Se:
Försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 100 c i –
2021-01-01,
IFRS 17 101 a –
2021-01-01

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashInflowsMember

member

Uppskattningar av nuvärde av
framtida kassainflöden [mem
ber]

Detta element står för uppskattningarna av nuvärdet av fram
tida kassainflöden som är hänförliga till försäkringsavtal. [Se:
Försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 107 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Uppskattningar av nuvärde av
framtida kassautflöden (kas
sainflöden) som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17 och
som är skulder

Beloppet för uppskattningarna av nuvärdet av framtida kas
sautflöden (kassainflöden) som härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för IFRS 17 och som är skulder.

upplysningar: IFRS 17 132 b ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsMember

member

Uppskattningar av nuvärde av
framtida kassautflöden [mem
ber]

Detta element står för uppskattningarna av nuvärdet av fram
tida kassautflöden som är hänförliga till försäkringsavtal. [Se:
Försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 107 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsOtherThanInsu
ranceAcquisitionCashFlowsMem
ber

member

Uppskattningar av nuvärde av
andra framtida kassautflöden
än kassaflöden för anskaffning
av försäkringsavtal [member]

Detta element står för uppskattningarna av nuvärdet av andra
framtida kassautflöden än kassaflödena för anskaffning av
försäkringsavtal. [Se: Uppskattningar av nuvärde av kassaflö
den för anskaffning av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 107 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

EstimatesOfPresentValueOfInsu
ranceAcquisitionCashFlowsMem
ber

member

Uppskattningar av nuvärde av
kassaflöden för anskaffning av
försäkringsavtal [member]

Detta element står för uppskattningarna av nuvärdet av kas
saflödena för anskaffning av försäkringsavtal. Kassaflöden för
anskaffning av försäkringsavtal är kassaflöden som uppkom
mer från kostnaderna för att sälja, teckna och bilda en grupp av
försäkringsavtal som är direkt hänförliga till den portfölj med
försäkringsavtal som gruppen tillhör. Sådana kassaflöden in
begriper kassaflöden som inte är direkt hänförliga till enskilda
avtal eller grupper av försäkringsavtal i portföljen.

upplysningar: IFRS 17 107 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan
cialAssetsAxis

axis

Händelser för omklassificering
av finansiella tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 12B

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan
cialAssetsMember

member

Händelser för omklassificering
av finansiella tillgångar
[member]

Detta element står för omklassificeringen av finansiella till
gångar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Händelser för
omklassificering av finansiella tillgångar”, om inget annat
element används. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTrans
lationAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

Beloppet för obetald punktskatt.

allmän praxis: IAS 1 78

Valutakursdifferenser vid om
räkning [abstract]

X instant,
credit

Obetald punktskatt
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExercisePriceOfOutstandingShare X.XX
Options2019
instant

Lösenpris för utestående ak
tieoptioner

Lösenpriset för utestående aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 45 d

ifrs-full

ExercisePriceShareOptionsGran
ted2019

X.XX
duration

Lösenpris, tilldelade aktie
optioner

Lösenpriset för tilldelade aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRedemp
tionOrRepurchaseOfPuttable
FinancialInstruments

X duration,
credit

Förväntat negativt kassaflöde
vid återköp eller inlösen av
inlösbara finansiella instrument

Det förväntade negativa kassaflödet vid återköp eller inlösen
av inlösbara finansiella instrument som klassificeras som eget
kapital. [Se: Likviditetsrisk [member]; Finansiella instrument,
klass [member]]

upplysningar: IAS 1 136A c

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollective
lyAssessedMember

member

Förväntade kreditförluster som
bedöms samlat [member]

Detta element står för förväntade kreditförluster som bedöms exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
samlat. [Se: Metod för utvärdering av förväntade kreditförlus IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I
ter [member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividual
lyAssessedMember

member

Förväntade kreditförluster som
bedöms enskilt [member]

Detta element står för förväntade kreditförluster som bedöms
enskilt. [Se: Metod för utvärdering av förväntade kreditför
luster [member]]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX
instant

Förväntad kreditförlustsats

Satsen för förväntade kreditförluster, beräknat i procent av
redovisat bruttovärde. Förväntade kreditförluster är det vägda
genomsnittet för kreditförluster med respektive risker för fal
lissemang som vikter.

exempel: IFRS 7 IG20D, exempel:
IFRS 7 35N
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExpectedDividendAsPercentageS
hareOptionsGranted

X.XX
duration

Förväntad utdelning i procent,
tilldelade aktieoptioner

Den procentuella andelen av en förväntad utdelning som an
vänds för att beräkna det verkliga värdet för tilldelade
aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X duration

Förväntad utdelning, tilldelade
aktieoptioner

Beloppet för en förväntad utdelning som används för att be
räkna det verkliga värdet av tilldelade aktieoptioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
debit

Förväntad återbetalning, even
tualförpliktelser i rörelseför
värv

Beloppet som förväntas återbetalas av en annan part för ut
gifter för att reglera eventualförpliktelse som redovisas i ett
rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörelse
förvärv [member]]

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

ifrs-full

ExpectedReimbursementOtherPro X instant,
visions
debit

Förväntad återbetalning, övriga
avsättningar

Beloppet som förväntas återbetalas av en annan part för ut
gifter för att reglera övriga avsättningar. [Se: Övriga avsätt
ningar]

upplysningar: IAS 37 85 c

ifrs-full

ExpenseArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

Utgifter från prospektering och
utvärdering av mineraltill
gångar

Kostnader från prospektering av mineraltillgångar, däribland
mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara
naturtillgångar, efter att företaget har erhållit lagliga rättigheter
att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den
tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att
utvinna en mineraltillgång.

upplysningar: IFRS 6 24 b

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
debit

Kostnader som härrör från
försäkringsavtal

Beloppet för de kostnader som härrör från försäkringsavtal.
[Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Kostnader, per typ

Kostnaderna slås samman utifrån deras karaktär (exempelvis
avskrivning, materialinköp, transportkostnader, ersättningar till
anställda, reklamkostnader) och fördelas inte på funktioner i
företaget.

upplysningar: IAS 1 99

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDis
countOnProvisions

X duration,
debit

Kostnader på grund av för
ändring av diskontering av
avsättningar

De kostnader som redovisas på grund av förändringen av
diskonteringen av avsättningar till följd av tidseffekten. [Se:
Övriga avsättningar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Kostnader för försäkringstaga Kostnaderna för försäkringstagares anspråk och ersättningar,
utan någon minskning för återförsäkring.
res anspråk och ersättningar,
utan minskning för återförsäk
ring

Kostnader per typ [abstract]
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exempel: IAS 1 85 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG24 c – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExpenseFromCashsettledShareba X duration,
sedPaymentTransactionsInWhich debit
GoodsOrServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionAsAssets

Kostnader från aktierelaterade
ersättningar som regleras med
kontanter i vilka mottagna va
ror eller tjänster inte kvalifi
cerades för att redovisas som
tillgångar

Beloppet av kostnader från aktierelaterade ersättningar som
regleras med kontanter i vilka de mottagna varorna eller
tjänsterna inte kvalificerades för att redovisas som tillgångar.
[Se: Kostnader från transaktioner som avser aktierelaterade
ersättningar i vilka mottagna varor eller tjänster inte kvalifi
cerades för att redovisas som tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
debit

Kostnader från fortsatt enga
gemang i finansiella tillgångar
som tagits bort från rapporten
över finansiell ställning

De redovisade kostnaderna från företagets fortsatta engage
mang i de finansiella tillgångar som har tagits bort från rap
porten över finansiell ställning (t.ex. förändringar i verkligt
värde när det gäller derivat). [Se: Finansiella tillgångar; Derivat
[member]]

upplysningar: IFRS 7 42G b

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
debit

Kostnader från fortsatt enga
gemang i finansiella tillgångar
som tagits bort från rapporten
över finansiell ställning och
redovisas kumulativt

De redovisade kumulativa kostnaderna från företagets fortsatta
engagemang i de finansiella tillgångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställning (t.ex. förändringar i verkligt
värde när det gäller derivat). [Se: Kostnader från fortsatt en
gagemang i de finansiella tillgångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställning; Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 42G b

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledShare
basedPaymentTransactions
InWhichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForRecognitio
nAsAssets

X duration,
debit

Kostnader från aktierelaterade
ersättningar som regleras med
egetkapitalinstrument i vilka
mottagna varor eller tjänster
inte kvalificerades för att re
dovisas som tillgångar

Beloppet av kostnader från aktierelaterade ersättningar som
upplysningar: IFRS 2 51 a
regleras med egetkapitalinstrument i vilka de mottagna varorna
eller tjänsterna inte kvalificerades för att redovisas som till
gångar. [Se: Kostnader från transaktioner som avser aktierela
terade ersättningar i vilka mottagna varor eller tjänster inte
kvalificerades för att redovisas som tillgångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

De kostnader från transaktioner som avser aktierelaterade er
sättningar i vilka de mottagna varorna eller tjänsterna inte
kvalificerades för att redovisas som tillgångar.

upplysningar: IFRS 2 51 a

ExpenseFromSharebasedPay
X duration,
mentTransactionsInWhichGood
debit
sOrServicesReceivedDidNotQuali
fyForRecognitionAsAssets

Kostnader från transaktioner
som avser aktierelaterade er
sättningar i vilka mottagna
varor eller tjänster inte kvali
ficerades för att redovisas som
tillgångar

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQuali
fyForRecognitionAsAssets
Abstract

Kostnader från transaktioner
som avser aktierelaterade er
sättningar i vilka mottagna
varor eller tjänster inte upp
fyller villkoren kvalificerades
för att redovisas som tillgångar
[abstract]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEmployees

X duration,
debit

Kostnader från aktierelaterade
ersättningar med anställda

Kostnaderna från aktierelaterade ersättningar med anställda.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ExpenseIncomeIncludedInPro
fitOrLossLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Kostnader (intäkter) som ingår
i resultatet, skulder som om
fattas av försäkrings- och
återförsäkringsavtal

Ökningen (minskningen) i skulder som omfattas av utfärdade
försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av kostnader
eller intäkter som ingår i resultatet. [Se: Skulder som omfattas
av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExpenseOfRestructuringActivities

X duration,
debit

Kostnader för omstrukture
ringar

Kostnaderna avseende omstrukturering. En omstrukturering är
en åtgärd som planeras och styrs av företagets ledning och som
på ett väsentligt sätt ändrar antingen ett företags inriktning eller
det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Sådana åtgärder om
fattar a) försäljning eller avveckling av en verksamhetsgren, b)
nedläggning av verksamheter i ett land eller en region, eller
flytt av verksamheter från ett land till ett annat, eller från en
region till en annan, c) ändrad ledningsstrategi, och d) ge
nomgripande omorganisationer som har en väsentlig effekt på
verksamhetens karaktär och inriktning.

upplysningar: IAS 1 98 b

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPeriod
ForBadAndDoubtfulDebtsForRe
latedPartyTransaction

X duration,
debit

Redovisade kostnader under
perioden för osäkra fordringar
på transaktioner med närs
tående

Periodens redovisade kostnader avseende osäkra fordringar på
närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18 d

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOfLow
valueAssetsForWhichRecognitio
nExemptionHasBeenUsed

X duration,
debit

Kostnader som avser tillgångar
av ringa värde för vilka un
dantag från redovisning har
använts

Kostnader som avser leasing av tillgångar av ringa värde re
dovisade med tillämpning av punkt 6 i IFRS 16. Denna
kostnad ska inte omfatta kostnaden som avser kortfristiga
leasingavtal för tillgångar av ringa värde.

upplysningar: IFRS 16 53 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExpenseRelatingToShorttermLea
sesForWhichRecognitionExemp
tionHasBeenUsed

X duration,
debit

Kostnader för åtaganden i
kortfristiga leasingavtal för
vilka undantag från redovis
ning har använts

Kostnader som avser kortfristiga leasingavtal redovisade med upplysningar: IFRS 16 53 c
tillämpning av punkt 6 i IFRS 16. Denna kostnad behöver inte
omfatta kostnader som avser leasingavtal med en löptid på en
månad eller mindre. Ett kortfristigt leasingavtal är ett leasing
avtal som, vid inledningsdatumet, har en leasingperiod på 12
månader eller mindre. Ett leasingavtal som innehåller en köp
möjlighet är inte ett kortfristigt leasingavtal.

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariableLease X duration,
PaymentsNotIncludedInMeasure debit
mentOfLeaseLiabilities

Kostnad som avser variabla
leasingavgifter som inte om
fattas av värdering av lea
singskulder

Kostnader som avser variabla leasingavgifter som inte omfattas
av värderingen av leasingskulder. Variabla leasingavgifter är
den del av betalningarna från en leasetagare till en leasegivare
för nyttjanderätten av en underliggande tillgång under lea
singperioden som varierar på grund av nya fakta eller för
ändrade omständigheter som inträffar efter inledningsdatumet,
utöver tidseffekten. [Se: Skulder i samband med leasing]

upplysningar: IFRS 16 53 e

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsuran
ceHeld

X duration,
debit

Kostnader från återförsäkring
savtal som innehas

Kostnaderna från återförsäkringsavtal som innehas.

exempel: IAS 1 85 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG24 d – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPremi
umsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Kostnader för fördelning av
premier som betalats till åter
försäkrare

Beloppet för kostnader för fördelning av de premier som har
betalats till återförsäkraren. [Se: Innehavda återförsäkringsavtal
[member]]

upplysningar: IFRS 17 86 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfAvailableforsale
FinancialAssetsRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Kostnader för finansiella till
gångar som omklassificeras
från finansiella tillgångar som
kan säljas som redovisas i re
sultatet

Beloppet för kostnader som redovisas i resultatet för finansiella
tillgångar som omklassificeras från kategorin finansiella till
gångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Kostnader för finansiella till
gångar som omklassificerats
från finansiella tillgångar till
verkligt värde via resultatet
som redovisas i resultatet

Beloppet för de kostnader som redovisas i resultatet för fi
nansiella tillgångar som omklassificerats från kategorin vär
derade till verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella till
gångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClas
sified

text

Förklaring av hur koncessioner
för samhällsservice har klas
sificerats

Förklaringen av hur en koncession för samhällsservice har
klassificerats. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhälleliga
tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 e

ifrs-full

ExplanationOfAccountingPolicie
sAndMethodsOfComputationFol
lowedInInterimFinancialState
ments

text block

Beskrivning av redovisnings
principer och beräkningsmeto
der som har använts i delårs
rapport [text block]

Upplysningar om ett uttalande om att samma redovisnings
upplysningar: IAS 34 16A a
principer och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten
som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av ändringarnas ka
raktär och effekt.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBetwe
enDenominatorsUsedToCalculate
BasicAndDilutedEarningsPerShare

text

Förklaring av justeringar mel
lan nämnare som används för
att beräkna resultat per aktie
före och efter utspädning

Avstämningen av nämnare som används vid beräkning av
resultat per aktie före och efter utspädning till varandra.

upplysningar: IAS 33 70 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfAdjustmentsOfNu text
meratorToCalculateBasicEarnings
PerShare

Förklaring av justeringar av
Förklaringen av justeringarna av täljaren vid beräkning av
täljare vid beräkning av resul resultat per aktie före utspädning.
tat per aktie före utspädning

upplysningar: IAS 33 70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOfNu
meratorToCalculateDilutedEar
ningsPerShare

text

Förklaring av justeringar av
Förklaringen av justeringarna av täljaren vid beräkning av
täljare vid beräkning av resul resultat per aktie efter utspädning.
tat per aktie efter utspädning

upplysningar: IAS 33 70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsThat
WouldBeNecessaryToAchieveFa
irPresentation

text

Förklaring av justeringar som
skulle vara nödvändiga för att
ge en rättvisande bild

Förklaringen av de justeringar av poster i de finansiella rap
porterna som företagsledningen har kommit fram till skulle
vara nödvändiga för att ge en rättvisande bild i de fall där
företagsledningen kommer fram till att iakttagande av ett krav i
en IFRS-standard skulle vara så missvisande att det skulle
strida mot de finansiella rapporternas syfte såsom det framställs
i den begreppsmässiga föreställningsramen, men där det rele
vanta tillsynsregelverket förbjuder avvikelse från kravet.

upplysningar: IAS 1 23 b

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAnyGa
text
inRecognisedAndLineItemInState
mentOfComprehensiveIncome
InWhichGainIsRecognisedInBar
gainPurchase

Beskrivning av post i rapport
över totalresultat i vilken vinst
i förvärv till lågt pris redovisas

Beskrivningen av posten i rapporten över totalresultat i vilken
en vinst i ett förvärv till lågt pris redovisas. [Se: Vinst som
redovisats vid förvärv till lågt pris]

upplysningar: IFRS 3 B64 n i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfAmountReclas
text
sifiedBetweenProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeApp
lyingOverlayApproach

Förklaring av det belopp som
omklassificerats mellan resul
tat och övrigt totalresultat ge
nom tillämpning av överlapp
ningsmetoden

Förklaringen av det belopp som omklassificerats mellan re
sultat och övrigt totalresultat när överlappningsmetoden till
lämpats, som gör att läsarna av de finansiella rapporterna kan
förstå varifrån beloppet härrör.

upplysningar: IFRS 4 39L d –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndiscounte
dAndReasonsForThoseChanges
ForContingentConsideration

text

Förklaring av förändringar i
intervallet av odiskonterade
utfall och anledningar till
dessa förändringar vad gäller
villkorad köpeskilling

Förklaringen av förändringar i intervallet av odiskonterade
upplysningar: IFRS 3 B67 b ii
utfall och anledningarna till dessa förändringar vad gäller till
gångar eller skulder avseende villkorad köpeskilling i ett rö
relseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesInRe
cognisedAmountsOfContingent
Consideration

text

Förklaring av förändringar av
redovisade belopp vad gäller
villkorad köpeskilling

Förklaringen av förändringar av redovisade belopp vad gäller
tillgångar eller skulder avseende villkorad köpeskilling i ett
rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 b i

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAndIniti
allyRecognisedAtFairValue

text

Förklaring av tillgångar som
förvärvas med statligt bidrag
och som tas upp till verkligt
värde vid första redovisnings
tillfälle

Förklaringen av huruvida tillgångar som förvärvas med statliga
bidrag och tas upp till verkligt värde vid första redovisnings
tillfället värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller om
värderingsmetoden efter första redovisningstillfället. [Se: Till
verkligt värde [member]; Den offentliga sektorn [member];
Statliga bidrag]

upplysningar: IAS 38 122 c iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfAssumptionAbout
FutureWithSignificantRiskOfRe
sultingInMaterialAdjustments

text

Förklaring av källor till osä
kerhet i uppskattningar som
kan riskera att leda till en vä
sentlig justering

Förklaringen av viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering.

upplysningar: IAS 1 125,
upplysningar: IFRIC 14 10

ifrs-full

ExplanationOfAssumptions
ToMeasureInsuranceAssetsAnd
Liabilities

text

Förklaring av sätt som an
vänds för att fastställa anta
ganden för att beräkna redo
visade tillgångar, skulder, in
täkter och kostnader som här
rör från försäkringsavtal

Förklaringen av det sätt som används för att fastställa anta
ganden som har störst effekt på beräkningen av redovisade
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som härrör från
försäkringsavtal.

upplysningar: IFRS 4 37 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPreparatio
nOfUnadjustedComparativeInfor
mation

text

Förklaring av grund för ut
arbetandet av ojusterade jäm
förande uppgifter

Förklaringen av grunden som användes vid utarbetandet av
ojusterade jämförande uppgifter i de finansiella rapporterna.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthorisa
tion

text

Förklaring av godkännande
organ

Förklaringen av vem som godkände de finansiella rapporterna
för utfärdande.

upplysningar: IAS 10 17

IFRS 10 C6B,
IFRS 11 C13B,
IAS 16 80 A,
IAS 27 18I,
IAS 38 130I,
IFRS 17 C27 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfChangeInActivi
text
tiesThatPermittedInsurerToReas
sessWhetherItsActivitiesArePredo
minantlyConnectedWithInsurance

Förklaring av förändring i
verksamhet som resulterade i
att försäkringsgivare kunde
göra ny bedömning av huru
vida dennes verksamhet är
huvudsakligen försäkringsrela
terad

Den detaljerade förklaringen av effekten den förändring i
verksamhet som resulterade i att en försäkringsgivare kunde
göra en ny bedömning av huruvida dennes verksamhet är
huvudsakligen försäkringsrelaterad.

upplysningar: IFRS 4 39C c iii –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActivi
text
tiesThatResultedInInsurerNoLong
erQualifyingToApplyTemporary
ExemptionFromIFRS9

Förklaring av förändring i
verksamhet som resulterade i
att försäkringsgivare inte
längre var berättigad att till
lämpa tillfälligt undantag från
IFRS 9

Den detaljerade förklaringen till förändringen i verksamhet
som resulterade i att en försäkringsgivare inte längre var be
rättigad att tillämpa det tillfälliga undantaget från IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39D c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusiness
ModelForManagingFinancialAs
sets

text

Förklaring av förändring av
affärsmodell för förvaltning av
finansiella tillgångar

Förklaringen av förändringen av företagets affärsmodell för
förvaltning av finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B b

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNameOf
ReportingEntityOrOtherMeansO
fIdentificationFromEndOfPreced
ingReportingPeriod

text

Förklaring av förändringen av
namnet på det rapporterande
företaget eller en annan typ av
identifiering sedan den före
gående rapportperiodens slut.

Förklaringen av förändringen av antingen namnet på det rap
porterande företaget eller någon annan typ av identifiering
sedan den föregående rapportperiodens slut.

upplysningar: IAS 1 51 a

ifrs-full

ExplanationOfChangesInAppli
cableTaxRatesToPreviousAccoun
tingPeriod

text

Förklaring av förändringar i
gällande skattesatser i förhål
lande till föregående period

Förklaringen av förändringarna i företagets gällande inkomst
skattesatser i förhållande till föregående period.

upplysningar: IAS 12 81 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDescrip
tionOfRetirementBenefitPlan

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Förklaringen av förändringarna i beskrivningen av pensions
stiftelsen under den period som omfattas av rapporten.

upplysningar: IAS 26 36 g

ExplanationOfContractualObliga text
tionsToPurchaseConstructOrDeve
lopInvestmentPropertyOrForRepa
irsMaintenanceOrEnhancements

Förklaring av avtalsenliga för
pliktelser att köpa, uppföra el
ler exploatera en förvaltnings
fastighet eller för att utföra
reparationer, underhåll eller
förbättringar

Förklaringen av avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra
eller exploatera en förvaltningsfastighet eller för att utföra
reparationer, underhåll eller förbättringar. [Se: Förvaltnings
fastigheter]

upplysningar: IAS 40 75 h

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskManage
mentPracticesAndHowTheyRela
teToRecognitionAndMeasuremen
tOfExpectedCreditLossesExplana
tory

text block

Förklaring av metoder för
kreditriskhantering och hur de
förhåller sig till redovisning
och värdering av förväntade
kreditförluster [text block]

Förklaringen av metoderna för kreditriskhantering och hur de upplysningar: IFRS 7 35F
förhåller sig till redovisning och värdering av förväntade kre
ditförluster.

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

Förklaring av avvikelse från
IFRS

Förklaringen av företagets avvikelse från en IFRS-standard, där
företaget visar att det har följt tillämpliga IFRS-standarder,
förutom att det har avvikit från ett visst krav i syfte att uppnå
en rättvisande bild. Detta inbegriper upplysningar om titeln på
den IFRS-standard från vilken företaget har avvikit, avvikel
sens karaktär (inklusive den redovisning som skulle krävas
enligt denna IFRS-standard), anledningen till att denna redo
visning skulle vara så missvisande i detta fall att den skulle
strida mot finansiella rapporters syfte såsom det fastställs i
föreställningsramen, samt den redovisning som använts. [Se:
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 1 20 b,
upplysningar: IAS 1 20 c
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Förklaring av förändringar i
beskrivning av pensionsstif
telse

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutsideLe
galEntityThatIssuesContractsWit
hinScopeOfIFRS4

text

Förklaring av identifierade fi Förklaringen av eventuella identifierade finansiella tillgångar
nansiella tillgångar som inne som innehas utanför den legala enhet som utfärdar avtal som
has utanför den legala enhet
omfattas av IFRS 4.
som utfärdar avtal som omfat
tas av IFRS 4

upplysningar: IFRS 4 39L c –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

text

Förklaring av uppgifter om
eventuell investering i arbets
givare

Förklaringen av uppgifter om eventuell investering i arbets
givaren som pensionsstiftelsen omfattar.

upplysningar: IAS 26 35 a iv

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuarante
esGivenOrReceivedOfOutstan
dingBalancesForRelatedParty
Transaction

text

Förklaring av uppgifter om
lämnade eller mottagna garan
tier av utestående mellanha
vanden för transaktion med
närstående

Förklaringen av uppgifterna om lämnade eller mottagna ga
rantier för utestående mellanhavanden för transaktioner med
närstående. [Se: Garantier [member]; Närstående parter
[member]]

upplysningar: IAS 24 18 b ii

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest
mentExceedingEitherFivePerCen
tOfNetAssetsAvailableForBenefit
sOrFivePerCentOfAnyClassOr
TypeOfSecurity

text

Förklaring av uppgifter om
investering som överstiger an
tingen fem procent av netto
tillgångar tillgängliga för er
sättningar eller fem procent av
ett tillgångsslag eller en vär
depapperstyp

Förklaringen av uppgifterna om en enskild investering som
överstiger antingen 5 % av tillgångarna i en pensionsstiftelse
efter avdrag för skulder utöver nuvärdet av framtida pen
sionsutfästelser enligt aktuariella metoder, eller 5 % av ett
tillgångsslag eller en värdepapperstyp.

upplysningar: IAS 26 35 a iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Förklaring av skillnad mellan
operationella leasingåtaganden
om vilka upplysningar lämnats
genom tillämpning av IAS 17
och leasingskulder som redo
visats per den första tillämp
ningsdagen av IFRS 16 [text
block]

Förklaringen av skillnaderna mellan a) operationella leasingå
taganden om vilka upplysningar lämnats genom tillämpning av
IAS 17 i slutet av det räkenskapsår som inträffar närmast före
den första tillämpningsdagen av IFRS 16, diskonterade med
den marginella upplåningsräntan per den första tillämpnings
dagen, och b) leasingskulder som redovisas i rapporten över
finansiell ställning per den första tillämpningsdagen av IFRS
16. Den marginella låneräntan är den räntesats som en lease
tagare skulle behöva betala för en finansiering genom lån
under en motsvarande period, och med motsvarande säkerhet,
för nyttjanderätten av en tillgång i en liknande ekonomisk
miljö.

Hänvisningar

ExplanationOfDifferenceBetween text block
OperatingLeaseCommitments
DisclosedApplyingIAS17AndLea
seLiabilitiesRecognisedAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS16Expla
natory

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasuremen
tOfFairValueOfGoodsOrServices
Received

text

Förklaring av direkt beräkning Förklaringen av hur det verkliga värdet för varor eller tjänster upplysningar: IFRS 2 48
av verkligt värde för varor el som erhållits fastställdes om det beräknades direkt (exempelvis
ler tjänster som erhållits
huruvida det verkliga värdet beräknades utifrån ett marknads
pris för dessa varor eller tjänster).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfInvest
mentPropertyCarriedAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

text

Förklaring av avyttring av
förvaltningsfastigheter som re
dovisas till anskaffningsvärde
eller i enlighet med IFRS 16
inom ramen för modellen med
verkligt värde

Förklaringen av det faktum att företaget har avyttrat förvalt
ningsfastigheter som inte redovisats till verkligt värde om fö
retaget redovisar förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde
eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med
verkligt värde, eftersom det verkliga värdet inte löpande kan
fastställas på ett tillförlitligt sätt. [Se: Till anskaffningsvärdet
eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med
verkligt värde [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IFRS 16 C12 b

upplysningar: IAS 40 78 d i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfEffectOfChan
text
geForBiologicalAssetForWhich
FairValueBecomesReliablyMeasu
rable

Förklaring av effekt av ändring
till biologisk tillgång för vil
ken det verkliga värdet blir
tillförlitligt

Förklaringen av effekten av att ändra till värdering till verkligt
värde för biologiska tillgångar som tidigare värderades till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar men för vilka det verkliga
värdet blir tillförlitligt. [Se: Biologiska tillgångar; Nedskriv
ning]

upplysningar: IAS 41 56 c

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesI
nAssumptionsToMeasureInsuran
ceAssetsAndInsuranceLiabilities

text

Förklaring av effekt av för
ändringar i antaganden för att
värdera försäkringstillgångar
och försäkringstillgångar

Förklaringen av effekten av förändringar i de antaganden som
används för att värdera försäkringstillgångar och försäkrings
skulder, och separat visa effekten av varje förändring som har
en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.

upplysningar: IFRS 4 37 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
CompositionOfEntityDuringInte
rimPeriod

Förklaring av effekt av för
ändringar i företagets struktur
under delårsperioden

Förklaringen av effekten av förändringar i företagets struktur
under delårsperioden, såsom rörelseförvärv, erhållande eller
förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag och
långsiktiga investeringar, omstruktureringar och avvecklade
verksamheter. [Se: Rörelseförvärv [member]; Avvecklade
verksamheter [member]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 34 16A i

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChanges
InPlanToSellNoncurrentAssetOr
DisposalGroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForCurrentPe
riod

Förklaring av effekten av för
ändringar i planen att sälja
anläggningstillgång eller
avyttringsgrupp som innehas
för försäljning på verksamhe
tens resultat för innevarande
period

Förklaringen av effekten av beslutet att ändra planen att sälja
anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper på verksamhetens
resultat för den innevarande perioden. [Se: Långfristiga till
gångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de
innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som
att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 42

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfEffectOfChanges
InPlanToSellNoncurrentAssetOr
DisposalGroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForPriorPeriod

text

Förklaring av effekten av för
ändringar i planen att sälja
anläggningstillgång eller
avyttringsgrupp som innehas
för försäljning på verksamhe
tens resultat för tidigare period

Förklaringen av effekten av beslutet att ändra planen att sälja upplysningar: IFRS 5 42
anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper på verksamhetens
resultat för tidigare redovisade perioder. [Se: Långfristiga till
gångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de
innehas för försäljning]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnFinancialPositions

text block

Förklaring av effekter av ak
tierelaterade ersättningar på
företagets finansiella ställning
[text block]

Förklaringen som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna
att förstå effekterna av aktierelaterade ersättningar på företagets
finansiella ställning.

upplysningar: IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShareba
sedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Förklaring av effekter av ak
tierelaterade ersättningar på
företagets resultat [text block]

Förklaringen som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna
att förstå effekterna av aktierelaterade ersättningar på företagets
resultat.

upplysningar: IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedCashFlows

text

Förklaring av effekter av
övergång på redovisade kas
saflöden

Förklaringen av väsentliga justeringar i rapporten över kas
upplysningar: IFRS 1 25,
saflöden som följer av övergången från tidigare redovisnings upplysningar: IFRS 1 23
principer till IFRS. [Se: Tidigare redovisningsprinciper [mem
ber]; IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPerfor
mance

text

Förklaring av effekter av
Förklaringen av hur övergången från tidigare redovisnings
övergång på redovisade finan principer till IFRS påverkade företagets redovisade finansiella
siella resultat
resultat. [Se: Tidigare redovisningsprinciper [member];
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 23
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Förklaring av effekter av
övergång på redovisad finan
siell ställning

Förklaringen av hur övergången från tidigare redovisnings
principer till IFRS påverkade företagets redovisade finansiella
ställning. [Se: Tidigare redovisningsprinciper [member];
IFRS-standarder [member]]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 1 23

ExplanationOfEffectOfTransitio
nOnReportedFinancialPosition

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTiming
text block
OfSatisfactionOfPerformanceObli
gationsAndTypicalTimingOfPay
mentHaveOnContractAssetsAnd
ContractLiabilitiesExplanatory

Förklaring av hur tidpunkt för
uppfyllande av prestationsåta
ganden och normal tidpunkt
för betalning påverkar avtals
tillgångar och avtalsskulder [t
ext block]

Förklaringen av hur tidpunkten för uppfyllande av presta
upplysningar: IFRS 15 117
tionsåtaganden och den normala tidpunkten för betalning på
verkar avtalstillgångarna och avtalsskulderna. [Se: Prestations
åtaganden [member]; Avtalstillgångar; Avtalsskulder]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancia
lEffectContingentLiabilitiesInBu
sinessCombination

text

Förklaring av uppskattad fi
nansiell effekt, eventualför
pliktelser i rörelseförvärv

Förklaringen av den uppskattade finansiella effekten för
eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelseförvärv. [Se:
Eventualförpliktelser [member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancia
lEffectOfContingentAssets

text

Förklaring av uppskattad fi
nansiell effekt av eventualtill
gångar

Förklaringen av den uppskattade finansiella effekten på möj
liga tillgångar som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, inträffar eller uteblir.

upplysningar: IAS 37 89
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfFactAndBasisForP
reparationOfFinancialState
mentsWhenNotGoingConcernBa
sis

text

Förklaring av fakta och grund
för upprättande av finansiella
rapporter när fortlevnadsprin
cipen inte uppfylls

Förklaringen av det faktum att företaget att inte har upprättat
finansiella rapporter på en löpande basis och en förklaring av
grunden på vilken finansiella rapporter upprättades.

upplysningar: IAS 1 25

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReaching text
DecisionThatProvisionOfSupport
ToPreviouslyUnconsolidatedStruc
turedEntityResultedInObtaining
Control

Förklaring av faktorer för be
slut om stöd till tidigare
icke-konsoliderade strukture
rade företag vilket ledde till
kontroll

Förklaringen av de relevanta faktorerna för beslut av ett mo
derföretag eller något av dess dotterföretag att ge ekonomiskt
eller annat stöd, utan någon avtalsenlig förpliktelse, till ett
tidigare icke-konsoliderat strukturerat företag som vilket ledde
till att företaget kontrollerar det strukturerade företaget. [Se:
Dotterföretag [member]; Icke-konsoliderade strukturerade fö
retag [member]]

upplysningar: IFRS 12 16

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCirc
text
umstancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinancia
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

Förklaring av fakta och andra
förhållanden som visar att det
var en ovanlig åtgärd att göra
en omklassificering från kate
gorin finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
resultatet

Förklaringen av fakta och andra förhållanden som visar att det
var en ovanlig åtgärd att göra omklassificeringen av finansiella
tillgångar som inte längre innehas för att säljas eller återköpas
på kort sikt från kategorin som värderas till verkligt värde via
resultatet. [Se: Finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via resultatet; Omklassificering från kategorin finansiella
tillgångar som värderas till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A c – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfFactsAndCirc
umstancesOfSaleOrReclassifica
tionAndExpectedDisposalManne
rAndTiming

text

Förklaring av fakta och om
ständigheter kring försäljning
eller omklassificering och för
väntad avyttring, sätt och tid
punkt

Förklaringen av fakta om försäljningen och de omständigheter
som kommer att leda fram till den förväntade avyttringen och
sättet och tidpunkten för avyttringen, när en anläggningstill
gång eller avyttringsgrupp antingen har klassificerats som att
den innehas för försäljning eller har sålts.

upplysningar: IFRS 5 41 b

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggregate
CarryingAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefiniteUse
fulLivesAllocatedToRecove
rableAmountsIsSignificant

text

Förklaring av faktum att sam
manlagt redovisat värde för
goodwill eller immateriella
tillgångar med obestämbara
nyttjandeperioder som är för
delade på kassagenererande
enheter är betydande

Förklaringen av det faktum att det sammanlagda redovisade
värdet för goodwill eller för immateriella tillgångar med obe
stämbara nyttjandeperioder som är fördelat på den kassage
nererande enheten (gruppen av enheter) är betydande i jäm
förelse med företagets totala redovisade värde för goodwill
eller för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk
livslängd. [Se: Redovisat värde [member]; Kassagenererande
enheter [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 36 135

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarrying
AmountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUsefulLive
sIsNotSignificant

text

Förklaring av faktum att redo
visat värde för goodwill eller
immateriella tillgångar med
obestämbara nyttjandeperioder
inte är betydande

Förklaringen av det faktum att det redovisade värdet för
goodwill eller för immateriella tillgångar med obestämbara
nyttjandeperioder som är fördelat på enheten (gruppen av en
heter) över flera kassagenererande enheter (grupper av enheter)
inte är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade
värde för goodwill eller för immateriella tillgångar med obe
stämbar ekonomisk livslängd. [Se: Redovisat värde [member];
Kassagenererande enheter [member]; Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

upplysningar: IAS 36 135
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfFactThatEntitysOw text
nersOrOthersHavePowerToA
mendFinancialStatementsAfterIs
sue

Förklaring av faktum att före
tagets ägare eller andra har
behörighet att ändra i finansi
ella rapporter efter utfärdandet

Förklaringen av det faktum att företagets ägare eller andra har
behörigheten att ändra i finansiella rapporter efter utfärdandet.

upplysningar: IAS 10 17

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
InstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
suredAreDerecognised

text

Förklaring av det faktum att
finansiella instrument vars
verkliga värde tidigare inte
kunde beräknas på ett tillför
litligt sätt har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning

Förklaringen av det faktum att finansiella instrument vars
verkliga värde tidigare inte kunde beräknas på ett tillförlitligt
sätt har tagits bort från rapporten över finansiella ställning. [Se:
Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 30 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsAndCorresponding
FiguresForPreviousPeriodsHave
BeenRestatedForChangesInGene
ralPurchasingPowerOfFunctio
nalCurrency

text

Förklaring av faktum att fi
nansiella rapporter och jäm
förelsetal för tidigare perioder
har inflationsjusterats i syfte
att återspegla förändringar i
köpkraft avseende den funk
tionella valutan

Förklaringen av det faktum att de finansiella rapporterna och
jämförelsetalen för tidigare perioder har inflationsjusterats i
syfte att återspegla förändringar i köpkraft avseende den
funktionella valutan och därför uttrycks i på rapportperiodens
slut gällande värdeenhet i redovisning i höginflationsländer.

upplysningar: IAS 29 39 a

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsForPreviousPeriods
NotPresented

text

Förklaring av det faktum att
finansiella rapporter för tidi
gare perioder inte upprättats

Förklaringen, i företagets första finansiella rapporter enligt
IFRS, av det faktum att företaget inte upprättat finansiella
rapporter för tidigare perioder.

upplysningar: IFRS 1 28

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrangements
AndIndemnificationAssetsIsUnli
mited

text

Förklaring av faktum att
Förklaringen av det faktum att det högsta betalningsbeloppet
högsta betalningsbelopp för
för villkorad köpeskilling och tillgångar avseende rätt till
villkorad köpeskilling och till gottgörelse är obegränsat.
gångar avseende rätt till gott
görelse är obegränsat

upplysningar: IFRS 3 B64 g iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfFactThatShares
HaveNoParValue

text

Förklaring av det faktum att
aktier saknar nominellt värde

Förklaringen av det faktum att aktier saknar nominellt värde.
[Se: Nominellt värde per aktie]

upplysningar: IAS 1 79 a iii

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusiness
Combinations

text

Förklaring av finansiella ef
fekter som är hänförliga till
rörelseförvärv

Förklaringen av de finansiella effekterna av justeringarna som
redovisats i den aktuella rapportperioden som är hänförliga till
rörelseförvärv som genomförts under perioden eller under ti
digare rapportperioder. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 61

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

text

Förklaring av uppskattad fi
nansiell effekt av eventualför
pliktelser

Förklaringen av den uppskattade finansiella effekten av even upplysningar: IAS 37 86 a
tualförpliktelser. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
DepartureFromIFRS

text

Förklaring av finansiell effekt
av avvikelse från IFRS

Förklaringen av den finansiella effekten av avvikelsen från
IFRS på poster i de finansiella rapporterna som skulle ha
redovisats enligt kravet.

upplysningar: IAS 1 20 d

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
NonadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text block

Förklaring av finansiell effekt
av händelse efter rapportperio
dens slut som inte beaktas [t
ext block]

Förklaringen av antingen en uppskattning av den finansiella
effekten av en händelse efter rapportperiodens slut som inte
beaktas eller en uppgift om att en sådan uppskattning inte kan
göras.

upplysningar: IAS 10 21 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfGainOrLossThatRe text
latesToIdentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedInBusiness
Combination

Förklaring av vinst eller förlust
som avser identifierbara till
gångar som förvärvats eller
skulder som övertagits i rörel
seförvärv och som har en så
dan storlek, karaktär eller om
fattning att upplysningar om
den har betydelse för förståel
sen av det sammanslagna fö
retagets finansiella rapporter

Förklaringen av den vinst eller förlust som både avser identi upplysningar: IFRS 3 B67 e
fierbara tillgångar som förvärvats eller skulder som övertagits i
ett rörelseförvärv och som har en sådan storlek, karaktär eller
omfattning att upplysningar om den har betydelse för förs
tåelsen av det sammanslagna företagets finansiella rapporter.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlInSubsidiaryIs
Lost

text

Beskrivning av post eller pos
ter i rapporten i vilken vinst
(förlust) redovisas när bestäm
mande inflytande över dotter
företag förloras

Beskrivningen av den post eller de poster i rapporten i vilken
vinsten (förlusten) redovisas (om den inte redovisas separat i
rapporten) när bestämmande inflytande över ett dotterföretag
förloras. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19 b

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesThatE
mergedInHedgingRelationship

text

Förklaring av säkringsineffek
tivitet som härrör från källor
som uppstod i säkringsförhål
lande

Förklaringen av säkringsineffektivitet som härrör från källor
som uppstod i säkringsförhållandet. [Se: Vinst (förlust) på
säkringsineffektivitet]

upplysningar: IFRS 7 23E

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEnti
tyHadAndCeasedToHaveFunctio
nalCurrencyForWhichReliable
GeneralPriceIndexIsNotAvailable
AndNoExchangeabilityWith
StableForeignCurrencyExists

text

Förklaringen av hur och varför
företaget hade, och upphörde
att ha, funktionell valuta för
vilken tillförlitligt allmänt
prisindex inte är tillgängligt
och för vilken det inte är
möjligt att växla med stabil
utländsk valuta

Förklaringen, när företaget har en funktionell valuta som var,
eller är, valutan i ett höginflationsland, av hur och varför
företaget hade, och upphörde att ha, en funktionell valuta för
vilken det tillförlitliga allmänna prisindexet inte är tillgängligt
och för vilken det inte är möjligt att växla med stabil utländsk
valuta.

upplysningar: IFRS 1 31C
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfHowEntityDetermi
nedMeasurementOfInsuranceCon
tractsAtTransitionDate

text

Förklaring av hur företag fast Förklaringen av hur ett företag fastställde värderingen av för upplysningar: IFRS 17 115 –
ställde värdering av försäk
säkringsavtal per övergångsdatumet. [Se: Försäkringsavtal
ikraftträdande2021-01-01
ringsavtal per övergångsdatu [member]]
met

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegulato
rIsRelated

text

Förklaring av prisreglerarens
förbindelse

Förklaringen av prisreglerarens koppling med företaget. [Se:
Beskrivning av identitet på prisreglerare]

upplysningar: IFRS 14 30 b

ifrs-full

ExplanationOfHowSignificant
ChangesInGrossCarryingAmoun
tOfFinancialInstrumentsContribu
tedToChangesInLossAllowance

text

Förklaring av hur väsentliga
förändringar i finansiella till
gångars redovisade bruttovärde
bidrog till förändringar i för
lustreserv

Förklaringen av hur väsentliga förändringar i finansiella till
gångars redovisade bruttovärde bidrog till förändringar i för
lustreserven.

upplysningar: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSatis text
factionOfPerformanceObligations
RelatesToTypicalTimingOfPay
ment

Förklaring av hur tidpunkt för
uppfyllande av prestationsåta
ganden hänförs till normal
tidpunkt för betalning

Förklaringen av hur tidpunkten för uppfyllande av presta
tionsåtaganden hänförs till den normala tidpunkten för betal
ning. [Se: Prestationsåtaganden [member]]

upplysningar: IFRS 15 117

ifrs-full

ExplanationOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedByClas
sOfAssetsAndByReportableSeg
ment

Upplysningar om nedskrivning
som redovisats eller återförts
för kassagenererande enhet [t
ext block]

Upplysningarna om en nedskrivning som redovisats eller
återförts för en kassagenererande enhet. [Se: Nedskrivning;
Återföring av nedskrivning]

upplysningar: IAS 36 130 d ii

text block
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Förklaring av medverkande av
oberoende värderingsman vid
omvärdering, materiella an
läggningstillgångar

Förklaringen av huruvida en oberoende värderingsman med
verkade vad gäller poster om materiella anläggningstillgångar
redovisade till omvärderade belopp. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 77 b

ExplanationOfIndependentValue
rUsedForRevaluationPropertyP
lantAndEquipment

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicationO text block
fImpairmentRequirementsFor
FinancialInstrumentsExplanatory

Förklaring av första tillämp
ning av nedskrivningskrav för
finansiella instrument [text
block]

Förklaringen av den första tillämpningen av nedskrivningskrav
för finansiella instrument.

upplysningar: IFRS 7 42P

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssumptions
AndEstimationTechniquesUsed
ToApplyImpairmentRequire
mentsExplanatory

Förklaring av indata, antagan
den och beräkningsmetoder
som använts för att tillämpa
nedskrivningskrav [text block]

Förklaringen av vilka indata, antaganden och beräknings
metoder som använts för att tillämpa nedskrivningskraven för
finansiella instrument.

upplysningar: IFRS 7 35G

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinanceIn text
comeExpenses

Förklaring av finansiella in
täkter (kostnader) från försäk
ringsavtal

Förklaringen av det totala beloppet finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal under rapportperioden. [Se: Fi
nansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal]

upplysningar: IFRS 17 110 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfInterestRevenueRe
portedNetOfInterestExpense

Förklaring av nettoränteintäk
ter redovisade i förhållande till
räntekostnader

Förklaringen att företaget har redovisat ett segments nettorän upplysningar: IFRS 8 23
teintäkter i förhållande till räntekostnaderna. [Se: Räntekost
nad]

text block

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfInvestingAndFinan
cingTransactionsNotRequireUse
OfCashOrCashEquivalents

Förklaring av transaktioner
Förklaringen av relevant information om transaktioner hänför upplysningar: IAS 7 43
hänförliga till investeringsliga till investerings- och finansieringsverksamheterna som inte
och finansieringsverksamheter medför in- och utbetalningar.
som inte medför in- och utbe
talningar

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfInde text
pendentValuerInRevaluation
RightofuseAssets

Förklaring av medverkande av
oberoende värderingsman vid
omvärdering, nyttjanderätt

Förklaringen av huruvida en oberoende värderingsman med
verkade vad gäller poster om nyttjanderätt redovisad till om
värderade belopp. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 57

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepurcha
sesAndRepaymentsOfDebtAndE
quitySecurities

text

Förklaring av emissioner,
återköp och återbetalningar
avseende skuldebrev, aktier
och andra aktierelaterade vär
depapper

Förklaringen av emissioner, återköp och återbetalningar avse
ende skuldebrev, aktier och andra aktierelaterade värdepapper.

upplysningar: IAS 34 16A e

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLos
sesOrReversalsOfImpairmentLos
ses

text

Förklaring av huvudsakliga
kategorier som påverkats av
nedskrivningar eller återfö
ringar av nedskrivningar

Förklaringen av de huvudsakliga kategorier som påverkats av
nedskrivningar eller återföringar av nedskrivningar. [Se: Ned
skrivning]

upplysningar: IAS 36 131 a

ifrs-full

ExplanationOfMainEventsAnd
text
CircumstancesThatLedToRecogni
tionOfImpairmentLossesAndRe
versalsOfImpairmentLosses

Förklaring av huvudsakliga
händelser och omständigheter
som lett till redovisning av
nedskrivningar och återfö
ringar av nedskrivningar

Förklaringen av de huvudsakliga händelser och omständigheter
som lett till redovisningen av nedskrivningar och återföringar
av nedskrivningar. [Se: Nedskrivning]

upplysningar: IAS 36 131 b,
upplysningar: IAS 36 130 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfManagementJudge
mentsInApplyingEntitysAccoun
tingPoliciesWithSignificantEffec
tOnRecognisedAmounts

text

Förklaring av företagsledning
ens bedömningar vid tillämp
ning av företagets redovis
ningsprinciper med betydande
effekt på redovisade belopp

Förklaringen av bedömningar, förutom sådana som innefattar
uppskattningar, som företagsledningen har gjort vid tillämp
ning av företagets redovisningsprinciper och som har den mest
betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella
rapporterna.

upplysningar: IAS 1 122

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEventsSub
sequentToEndOfInterimPeriodT
hatHaveNotBeenReflected

text

Förklaring av händelser efter
delårsperiodens slut som inte
har tagits upp

Förklaringen av händelser efter delårsperiodens slut som inte
har tagits upp i delårsboksluten.

upplysningar: IAS 34 16A h

ifrs-full

ExplanationOfMeasurementBase
sUsedInPreparingFinancialState
ments

text block

Förklaring av värderingsgrun
der som använts vid upprät
tandet av finansiella rapporter
[text block]

Förklaringen av den värderingsgrund (eller de värderings
grunder) som använts vid upprättandet av de finansiella
rapporterna.

upplysningar: IAS 1 117 a

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPara
metersAndAssumptionsUnderly
ingInformationProvidedSensitivi
tyAnalysisOtherThanSpecifiedIn
Paragraph128aOfIFRS17Explana
tory

text block

Förklaring av metod, viktiga
parametrar och antaganden
som ligger till grund för den
information som lämnas, an
nan känslighetsanalys än den
som anges i punkt 128 a i
IFRS 17 [text block]

Förklaringen av metoden, de viktiga parametrarna och anta
gandena som ligger till grund för den information som är
underlag för en annan känslighetsanalys än den som anges i
punkt 128 a i IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 129 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsedToDe text
termineInsuranceFinanceIncome
ExpensesRecognisedInProfitOr
Loss

Förklaring av metoder som
används för att fastställa fi
nansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal som re
dovisas i resultatet

Förklaringen av de metoder som används för att fastställa de
finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal som re
dovisas i resultatet. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal]

upplysningar: IFRS 17 118 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfModificationsModi text
fiedSharebasedPaymentArrange
ments

Förklaring av ändringar, änd
rade avtal om aktierelaterade
ersättningar

Förklaringen av ändringarna för avtal om aktierelaterade er
upplysningar: IFRS 2 47 c i
sättningar. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [membe
r]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAdjust
mentsToAmountsPreviouslyPre
sentedInDiscontinuedOperations

text

Förklaring av karaktär på och
justeringar av belopp som ti
digare har redovisats för av
vecklade verksamheter

upplysningar: IFRS 5 35
Förklaringen av karaktären på och beloppet för justeringar
under innevarande period av belopp som tidigare har redo
visats för avvecklade verksamheter och som är direkt hänför
liga till avyttringen av en avvecklad verksamhet under en
tidigare period. Dessa justeringar kan uppstå under följande
förhållanden: a) när osäkerhetsfaktorer till följd av villkoren för
försäljningen har undanröjts, exempelvis justeringar av köpes
killing och uppgörelser med köparen på grund av lämnade
garantier, b) när osäkerhetsfaktorer som härrör från och har
direkt samband med enhetens verksamhet före avyttringen har
undanröjts, exempelvis beträffande kvarstående miljö- och
produktansvar för säljaren, och c) när förpliktelser på grund av
planer för ersättning till anställda har reglerats, under för
utsättning att regleringen har direkt samband med avyttringen.
[Se: Avvecklade verksamheter [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmoun
tOfChangesInEstimatesOfA
mountsReportedInPriorInterimPe
riodsOrPriorFinancialYears

text

Förklaring av karaktär och
storlek på ändringar i upp
skattningar av belopp som har
rapporterats i tidigare delårs
perioder eller tidigare räken
skapsår

Förklaringen av karaktären och beloppet på uppskattningar av
belopp som har rapporterats i tidigare delårsperioder inom
samma räkenskapsår eller under tidigare räkenskapsår som
redovisats i företagets delårsrapport.

upplysningar: IAS 34 16A d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfNatureAndAmoun text
tOfItemsAffectingAssetsLiabilitie
sEquityNetIncomeOr
CashFlowsThatAreUnusualBecau
seOfTheirNatureSizeOrIncidence

Förklaring av karaktär och
Förklaringen av karaktär och storlek på poster som påverkar
storlek på poster som påverkar tillgångar, skulder, eget kapital, nettoresultat eller kassaflöden
tillgångar, skulder, eget ka
som på grund av karaktär, storlek eller frekvens är ovanliga.
pital, nettoresultat eller kassaf
löden som på grund av karak
tär, storlek eller frekvens är
ovanliga

upplysningar: IAS 34 16A c

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAmoun
tOfSignificantTransactions

text

Förklaring av karaktär på och
belopp för betydande trans
aktioner

Förklaringen av karaktären på och beloppet för enskilt bety
dande transaktioner med en stat som har bestämmande infly
tande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande
inflytande över det rapporterande företaget, och företag som är
under bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande in
flytande eller betydande inflytande av staten.

upplysningar: IAS 24 26 b i

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToAcquireOrBuildI
temsOfPropertyPlantAndEquip
ment

Förklaring av karaktär och
omfattning av förpliktelser att
förvärva eller uppföra anlägg
ningar

Förklaringen av innebörden och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av förpliktelser att förvärva eller uppföra anlägg
ningar i avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se:
Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [member];
Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: SIC 29 6 c iii

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToDeliverOrRights
ToReceiveSpecifiedAssetsAtEn
dOfConcessionPeriod

Förklaring av innebörd och
omfattning av förpliktelser att
överlämna eller rätten att er
hålla vissa angivna tillgångar
vid avtalsperiodens slut

Förklaringen av innebörden och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av förpliktelser att överlämna eller rätten att erhålla
vissa angivna tillgångar vid avtalsperiodens slut i avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 c iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fObligationsToProvideOrRights
ToExpectProvisionOfServices

Förklaring av innebörd och
omfattning av förpliktelser att
tillhandahålla eller rätten att
erhålla tjänster

Förklaringen av karaktären på och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av förpliktelser att tillhandahålla eller rätten att
erhålla tjänster i avtal om ekonomiska eller samhälleliga
tjänster. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster
[member]]

upplysningar: SIC 29 6 c ii

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fOtherRightsAndObligations

Förklaring av karaktär på och
omfattning av rättigheter och
förpliktelser

Förklaringen av karaktären och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av rättigheter och förpliktelser i avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster som företaget inte separat
redovisar. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster
[member]]

upplysningar: SIC 29 6 c vi

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExtentO text
fRenewalAndTerminationOptions

Förklaring av innebörd och
omfattning av villkor om för
längning eller upphörande

Förklaringen av innebörden och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av villkor om förlängning eller upphörande i avtal
om ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 c v

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndExten
tOfRightsToUseSpecifiedAssets

Förklaring av innebörd och
omfattning av rätten att an
vända vissa tillgångar

Förklaringen av innebörden och omfattningen (exempelvis
kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är
tillämpligt) av rätten att använda vissa tillgångar i avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 c i

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclusionWhy
RequirementIsInConflictWithFa
irPresentation

text

Förklaring av karaktären på
kravet enligt IFRS och slut
satsen att det strider mot de
finansiella rapporternas syfte
såsom det framställs i före
ställningsramen

Förklaringen av titeln på den IFRS det gäller, kravets karaktär
och anledningen till att företagsledningen har kommit fram till
att iakttagande av kravet är så missvisande under omständig
heterna att det strider mot de finansiella rapporternas syfte
såsom det framställs i föreställningsramen.

upplysningar: IAS 1 23 a

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDevelop
mentCostExcessive

text

Förklaring av varför intäkter
från externa kunder för varje
produkt och tjänst, eller varje
grupp av likartade produkter
och tjänster, inte redovisas

Förklaringen av varför intäkter från externa kunder för varje
produkt och tjänst, eller varje grupp av likartade produkter och
tjänster, inte redovisas (till exempel om kostnaden för att ta
fram informationen skulle bli orimlig). [Se: Produkter och
tjänster [member]; Intäkter]

upplysningar: IFRS 8 32,
upplysningar: IFRS 8 33

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

text

Förklaring av nya standarder
eller tolkningar som inte har
tillämpats

Förklaringen av det faktum att företaget inte har tillämpat en
ny IFRS som har utfärdats men som ännu inte har trätt i kraft.

upplysningar: IAS 8 30 a

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMetho text
dUsedAndLimitationsThatMayRe
sultInInformationProvidedSensiti
vityAnalysisOtherThanSpecifie
dInParagraph128aOfIFRS17

Förklaring av mål för använd
metod samt begränsningar i
lämnad information som me
toden kan ge upphov till, an
nan känslighetsanalys än den
som anges i punkt 128 a i
IFRS 17

Förklaring av målet för den använda metoden samt de be
gränsningar i den lämnade informationen som metoden kan ge
upphov till för en annan känslighetsanalys än den som anges i
punkt 128 a i IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 129 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfPeriodOverWhich
ManagementHasProjected
CashFlows

text

Förklaring av period för vilken
företagsledningen har pro
gnostiserat kassaflödet

Förklaringen av den period under vilken företagsledningen har upplysningar: IAS 36 134 d iii,
prognostiserat kassaflöden baserat på finansiella budgetar/pro upplysningar: IAS 36 134 e iii
gnoser som fastställts av företagsledningen, inbegripet när en
period som är längre än fem år används för en kassagenere
rande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den
längre perioden är motiverad. [Se: Kassagenererande enheter
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilities

text

Förklaring av möjlighet att
gottgörelse erhålls, eventual
förpliktelser

Förklaringen av möjligheten att gottgörelse erhålls av en annan
part för belopp som krävs för att reglera eventualförpliktelser.
[Se: Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 86 c

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Förklaring av möjlighet att
gottgörelse erhålls, eventual
förpliktelser i rörelseförvärv

Förklaringen av möjligheten att gottgörelse erhålls av en annan
part för belopp som krävs för att reglera eventualförpliktelser i
ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Rörel
seförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegarding
ContingentAsset

Förklaring av allmän karaktär
på tvist och av skäl till att
uppgifter vad gäller eventual
tillgång inte lämnas ut

Förklaringen av den allmänna karaktären på den tvist med
andra parter rörande det som en eventualtillgång gäller och det
faktum och skälet till att uppgifter som krävs avseende en
möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, som inträffar eller uteblir, inte lämnas ut.

upplysningar: IAS 37 92
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegarding
ContingentLiability

Förklaringen av allmän karak
tär på tvist och av skäl till att
uppgifter vad gäller eventual
förpliktelse inte lämnas ut

Förklaringen av den allmänna karaktären på den tvist med
andra parter rörande det som en eventualförpliktelse gäller och
det faktum och skälet till att uppgifter som krävs avseende en
möjlig eventualförpliktelse inte lämnas ut. [Se: Eventualför
pliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDisc text
losureOfInformationRegarding
Provision

Förklaringen av allmän karak
tär på tvist och av skäl till att
uppgifter vad gäller avsättning
inte lämnas ut

Förklaringen av den allmänna karaktären på den tvist med
andra parter rörande det som en avsättning gäller och det
faktum och skälet till att uppgifter som krävs avseende en
möjlig avsättning inte lämnas ut. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChang
esInLossAllowanceForFinancial
Instruments

text

Förklaring av anledningarna
till förändringar i förlustreser
ven för finansiella instrument

Förklaringen av anledningarna till förändringar i förlustreser
ven för finansiella instrument, vilka kan omfatta a) portfölj
sammansättningen, b) volymen finansiella instrument som
köps eller ges ut, och c) svårighetsgraden för förväntade kre
ditförluster.

exempel: IFRS 7 B8D

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSignifi text
cantChangesInFinancialStatement
LineItemsDueToApplicationO
fIFRS15

Förklaring av anledningarna
till väsentliga förändringar i
posterna i finansiella rapporter
på grund av tillämpningen av
IFRS 15

Förklaringen av anledningarna till väsentliga förändringar i
posterna i finansiella rapporter på grund av tillämpningen av
IFRS 15.

upplysningar: IFRS 15 C8 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfReasonsWhyEnti
tyElectedToApplyIFRSsAsIfIt
HadNeverStoppedApplyingIFRSs

text

Förklaring av anledningarna
till att ett företag valde att
tillämpa IFRS som om det
aldrig hade upphört att till
lämpa IFRS

Förklaringen av anledningarna till varför ett företag som har
tillämpat IFRS i en tidigare rapportperiod, men vars senaste
årsredovisning inte innehåller något uttryckligt och oreserverat
uttalande om efterlevnad av IFRS, valde att tillämpa IFRS som
om det aldrig hade upphört att tillämpa IFRS.

upplysningar: IFRS 1 23B

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIs
ImpracticableToDetermineA
mountsForCorrectionRelatedTo
PriorPeriodErrors

text

Förklaring av anledningen till
varför det inte är möjligt att
fastställa belopp för korrige
ring av fel från föregående
period

Förklaringen av anledningen till varför det inte är möjligt att
fastställa belopp för korrigering av fel från föregående period.

upplysningar: IAS 8 49 d

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIs
ImpracticableToDetermineA
mountsOfAdjustmentsRelatedTo
ChangeInAccountingPolicy

text

Förklaring av anledningen till
varför det inte är möjligt att
fastställa belopp för justeringar
som har samband med ändrade
redovisningsprinciper

Förklaringen av anledningen till varför det inte är möjligt att
fastställa belopp för justeringar som har samband med ändrade
redovisningsprinciper.

upplysningar: IAS 8 28 h,
upplysningar: IAS 8 29 e

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBet
text
weenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17AndCarrying
AmountOfRelatedGroupsOfCon
tracts

Förklaring av förhållande
mellan belopp som ska erläg
gas vid anfordran som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 och redovisat värde för
hänförliga grupper av avtal

Förklaringen av förhållandet mellan de belopp som ska erläg upplysningar: IFRS 17 132 c –
gas vid anfordran som härrör från avtal som faller inom till ikraftträdande 2021-01-01
lämpningsområdet för IFRS 17 och det redovisade värdet för
hänförliga grupper av avtal.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfRelationshipBet
weenInsuranceFinanceIncome
ExpensesAndInvestmentRetur
nOnAssets

text

Förklaring av förhållande
mellan finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsav
tal och avkastning på till
gångar

Förklaringen av förhållandet mellan finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal och avkastningen på tillgångar, så
att användarna av företagets finansiella rapporter kan utvärdera
källorna till de finansiella intäkter eller kostnader som redo
visas i resultatet och i övrigt totalresultat. [Se: Finansiella
intäkter (kostnader) från försäkringsavtal]

upplysningar: IFRS 17 110 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBetwe
enSensitivitiesToChangesInRisk
ExposuresArisingFromInsurance
ContractsAndFromFinancialAs
setsHeld

text

Förklaring av förhållande
mellan känslighet för föränd
ringar i riskexponeringar som
härrör från försäkringsavtal
och från innehavda finansiella
tillgångar

Förklaringen av förhållandet mellan känsligheten för föränd
ringar i riskexponeringar som härrör från försäkringsavtal och
från företagets innehavda finansiella tillgångar. [Se: Försäk
ringsavtal [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 17 128 a ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBet
weenParentsAndEntity

text

Förklaring av relationerna
mellan moderföretag och dot
terföretag

Förklaringen av relationerna mellan ett moderföretag och dess
dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 13

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactorsIn
ReachingDecisionToProvideSupp
ortThatResultedInControlling
UnconsolidatedStructuredEntity

text

Förklaring av relevanta fakto
rer för beslut om stöd som
ledde till kontroll av
icke-konsoliderade strukture
rade företag

Förklaringen av de relevanta faktorerna för beslut av ett in
upplysningar: IFRS 12 19G
vestmentföretag eller något av dess icke-konsoliderade dotter
företag att ge ekonomiskt eller annat stöd, utan någon avtal
senlig förpliktelse, till ett icke-konsoliderat strukturerat företag
som investmentföretaget inte kontrollerade, vilket ledde till
kontroll. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text block];
Dotterföretag [member]; Icke-konsoliderade strukturerade fö
retag [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfRestrictionsOnDis
tributionOfRevaluationSurplus
ForIntangibleAssets

text

Förklaring av begränsningar
för utdelning av omvär
deringsreserver för immateri
ella tillgångar

upplysningar: IAS 38 124 b
Förklaringen av begränsningar för utdelningen av saldot för
omvärderingsreserver för immateriella tillgångar till aktieägar
na. [Se: Omvärderingsreserver]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOnRe
mittanceOfIncomeAndDisposal
ProceedsOfInvestmentProperty

text

Förklaring av begränsningarna
i rätten att sälja en förvalt
ningsfastighet eller att dis
ponera hyresintäkterna och er
sättning vid avyttring av en
förvaltningsfastighet

Förklaringen av begränsningarna i rätten att sälja en förvalt upplysningar: IAS 40 75 g
ningsfastighet eller att disponera hyresintäkterna och ersättning
vid avyttring av en förvaltningsfastighet. [Se: Förvaltningsfas
tigheter]

ifrs-full

ExplanationOfRiskManagementS
trategyRelatedToHedgeAccoun
tingExplanatory

text block

Förklaring av riskhanterings
strategi för säkringsredovis
ning [text block]

Förklaringen av riskhanteringsstrategi för säkringsredovisning.

upplysningar: IFRS 7 22A

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOrCycli text
calityOfInterimOperations

Förklaring av säsongsvariatio
ner eller cykliska effekter som
påverkat verksamheten under
delåret

Kommentarerna som förklarar säsongsvariationer eller cykliska
effekter som påverkat verksamheten under delåret.

upplysningar: IAS 34 16A b

ifrs-full

ExplanationOfShareOptionsInS
harebasedPaymentArrangement

text

Beskrivning av avtal om ak
tierelaterade ersättningar

Beskrivningen av avtal om aktierelaterade ersättningar vid
någon tidpunkt under rapportperioden. [Se: Avtal om aktiere
laterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 a

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

text block

Förklaring av väsentliga för
ändringar i avtalstillgångar och
avtalsskulder [text block]

Förklaringen av de väsentliga förändringarna i avtalstillgång
arna och avtalsskulderna. [Se: Avtalstillgångar; Avtalsskulder]

upplysningar: IFRS 15 118
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinanceLea
seExplanatory

text block

Förklaring av betydande för
ändringar i nettoinvestering i
finansiella leasingavtal [text
block]

Förklaringen av betydande förändringar i det redovisade värdet
av nettoinvesteringen i finansiella leasingavtal. [Se: Netto
investering i ett leasingavtal]

upplysningar: IFRS 16 93

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
seInLevelOfGovernmentGrants
ForAgriculturalActivity

text

Förklaring av en betydande
minskning av statliga bidrag
för jordbruksverksamhet

Förklaringen av en betydande minskning av de statliga bidra upplysningar: IAS 41 57 c
gen för jordbruksverksamhet. [Se: Den offentliga sektorn
[member]; Statliga bidrag]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantTerm
sOfServiceConcessionArrange
mentThatMayAffectAmountTi
mingAndCertaintyOfFuture
CashFlows

text

Förklaring av viktiga villkor
för avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster som kan
påverka storleken på, tidpunk
ten för samt den risk som är
förknippad med framtida be
talningar

Förklaringen av viktiga villkor för avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster som kan påverka storleken på, tidpunkten
för samt den risk som är förknippad med framtida betalningar
(exempelvis avtalsperiodens längd, tidpunkten för ändring av
priser och grunderna för hur ändring av priser och omför
handling av avtalsvillkor fastställs). [Se: Avtal om ekonomiska
eller samhälleliga tjänster [member]]

upplysningar: SIC 29 6 b

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

text

Förklaring av villkoren för
utestående belopp för trans
aktion med närstående

Förklaringen av villkoren för utestående belopp för trans
aktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18 b i

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

text

Förklaring av transaktioner
som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och
övertagandet av skulder i rö
relseförvärvet

Förklaringen av transaktioner som är redovisade skilt från
förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelse
förvärvet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l,
upplysningar: IFRS 3 B64 m,
upplysningar: IFRS 3 B64 l i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfTransfersOfCumul
ativeGainOrLossWithinEquityO
fInvestmentsInEquityDesignate
dAsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

text

Förklaring av överföringar av
ackumulerad vinst eller förlust
i eget kapital för investeringar
i egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till
verkligt värde via övrigt total
resultat

Förklaringen av överföringar av ackumulerad vinst eller förlust
i eget kapital för investeringar i egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt total
resultat. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11A e

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAtta
chingToGovernmentAssistance

text

Förklaring av icke uppfyllda
villkor och andra eventualför
pliktelser och eventualtill
gångar som är förknippade
med statligt stöd

Förklaringen av icke uppfyllda villkor och andra eventualför
pliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med de
statliga stöd som redovisats. [Se: Den offentliga sektorn
[member]]

upplysningar: IAS 20 39 c

ifrs-full

ExplanationOfValueAssignedTo
KeyAssumption

text

Förklaring av värde som är
tilldelat ett viktigt antagande

Beskrivning av värde (värden) som är tilldelade viktigt (vik
tiga) antagande(n) på vilket (vilka) företagsledningen har ba
serat fastställandet av återvinningsvärdet för en kassagenerande
enhet (grupp av enheter). [Se: Kassagenererande enheter
[member]]

upplysningar: IAS 36 134 f ii,
upplysningar: IAS 36 135 e ii

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntity
ExpectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginInPro
fitOrLoss

text

Förklaring av när ett företag
förväntas redovisa återstående
avtalsenlig marginal i resultatet

Förklaring av när ett företag förväntas redovisa den avtalsen
liga marginal som återstår vid rapportperiodens slut i resultatet.
[Se: Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfWhenEntity
text
ExpectsToRecogniseTrans
actionPriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligationsAsRe
venue

Förklaring av när företaget
förväntas redovisa det trans
aktionspris som har allokerats
till återstående prestationsåta
ganden som intäkt

Förklaringen av när företaget förväntas redovisa det trans
aktionspris som har allokerats till återstående prestationsåta
ganden som intäkt. [Se: Intäkter från avtal med kunder;
Transaktionspris som allokeras till återstående prestationsåta
ganden]

upplysningar: IFRS 15 120 b ii

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyConsi
derationFromContractsWithCusto
mersIsNotIncludedInDisclosure
OfTransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObliga
tions

Förklaring av huruvida even
tuell ersättning från avtal med
kunder inte ingår i upplys
ningarna om det transaktions
pris som allokeras till återstå
ende prestationsåtaganden

Förklaringen av huruvida eventuell ersättning från avtal med
kunder inte ingår i upplysningarna om det transaktionspris som
allokeras till återstående prestationsåtaganden. [Se: Trans
aktionspris som allokeras till återstående prestationsåtaganden]

upplysningar: IFRS 15 122

ifrs-full

ExplanationOfWhetherBrea
text
chesWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentWere
RemediedOrTermsOfLoansPay
ableWereRenegotiatedBefore
FinancialStatementsWereAuthori
sedForIssue

Förklaring av huruvida av
talsbrott som gav långivaren
rätt att kräva tidigarelagd åter
betalning hade åtgärdats eller
huruvida villkoren för de lån
som ska betalas hade omför
handlats innan de finansiella
rapporterna godkändes för ut
färdande

Förklaringen av huruvida brott mot lånevillkoren som gav
upplysningar: IFRS 7 19
långivaren rätt att kräva tidigarelagd återbetalning hade åtgär
dats, eller huruvida villkoren för de lån som ska betalas hade
omförhandlats, innan de finansiella rapporterna godkändes för
utfärdande.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntity
AppliesExemptionInIAS2425

Förklaring av huruvida företa Förklaringen av huruvida företaget tillämpar undantaget i
get tillämpar undantaget i IAS punkt 25 i IAS 24.
24.25

text

text

upplysningar: IAS 24 26
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text
ExplanationOfWhetherEntityHa
sObligationToReturnCollateralSol
dOrRepledged

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirementBe
nefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

text

Dokumentationsbeteckning

Förklaring av huruvida företa Förklaringen av huruvida företaget är skyldigt att återlämna
get är skyldigt att återlämna
sålda eller pantsatta säkerheter även om ägaren av säkerheten
sålda eller pantsatta säkerheter inte underlåtit att betala.
även om ägaren av säkerheten
inte underlåtit att betala

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 15 b

Förklaring av huruvida delta
garna betalar in avgifter till en
pensionsplan

Förklaringen av huruvida deltagarna betalar in avgifter till
pensionsplaner.

upplysningar: IAS 26 36 d

ExplanationOfWhetherPractical
text
ExpedientIsAppliedForDisclosure
OfTransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObliga
tions

Förklaring av huruvida en
praktisk lösning tillämpas för
upplysningarna om det trans
aktionspris som allokeras till
återstående prestationsåtagan
den

Förklaringen av huruvida en praktisk lösning tillämpas för
upplysningarna om det transaktionspris som allokeras till
återstående prestationsåtaganden. [Se: Transaktionspris som
allokeras till återstående prestationsåtaganden]

upplysningar: IFRS 15 122

ExplanationOfWhyEntityCameTo text
DifferentConclusionsInNewAs
sessmentApplyingPara
graphs412aOr412AaOfIFRS9At
DateOfInitialApplicationO
fIFRS17

Förklaring till att ett företag
dragit andra slutsatser i sam
band med ny bedömning vid
tillämpning av punkterna 4.1.2
a eller 4.1.2A a i IFRS 9 per
den första tillämpningsdagen
för IFRS 17

Förklaringen till att företaget dragit eventuella andra slutsatser i
samband med den nya bedömningen vid tillämpning av
punkterna 4.1.2 a eller 4.1.2A a i IFRS 9 per den första till
lämpningsdagen för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C33 c –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationOfWhyFairValueCan
notBeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVa
lueModel

text

Förklaring till varför det inte
går att beräkna verkligt värde
för förvaltningsfastigheter på
ett tillförlitligt sätt, till an
skaffningsvärdet eller i enlig
het med IFRS 16 inom ramen
för modellen med verkligt
värde

Förklaringen till varför det inte går att beräkna verkligt värde
för förvaltningsfastigheter på ett tillförlitligt sätt, till anskaff
ningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för
modellen med verkligt värde. [Se: Till anskaffningsvärdet eller
i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt
värde [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 78 b

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsUsed
ToRecogniseRevenueProvideFa
ithfulDepictionOfTransferOf
GoodsOrServices

text

Förklaring av varför de meto
der som används för att redo
visa intäkter ger en bra bild av
överföringen av varor eller
tjänster

Förklaringen av varför de metoder som används för att redo
visa intäkter från avtal med kunder ger en bra bild av över
föringen av varor eller tjänster. [Se: Intäkter från avtal med
kunder]

upplysningar: IFRS 15 124 b

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferences
ToInterimFinancialStatementDisc
losuresForFirsttimeAdopter

text

Förklaring av korshänvisning
till upplysningar i delårsrap
porter för förstagångstilläm
pare

Förklaringen av korshänvisningar till andra offentliggjorda
handlingar som innehåller upplysningar som är väsentliga för
förståelsen av utvecklingen under företagets aktuella delårs
period för förstagångstillämpare av IFRS.

upplysningar: IFRS 1 33

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestTrans
ferActivityTookPlace

text

Förklaring av när den största
överföringsaktiviteten ägde
rum

Förklaringen av när den största överföringsaktiviteten ägde
rum inom en rapportperiod (t.ex. under de sista fem dagarna
före rapportperiodens slut) under vilken det totala beloppet av
inkomster från överföringsaktiviteten (som uppfyller villkoren
för borttagande från rapporten över finansiell ställning) inte är
jämnt fördelat (t.ex. om en väsentlig del av den totala över
föringsaktiviteten äger rum de sista dagarna i en rapportpe
riod).

upplysningar: IFRS 7 42G c i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationWhichDisclosures
CouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMadeIfI
nitialAccountingForBusinessCom
binationIsIncomplete

text

Förklaring av vilka upplys
ningar som inte kunde lämnas
och anledningarna till att de
inte kan lämnas, om den första
redovisningen för rörelseför
värvet är ofullständig då de
finansiella rapporterna god
känns för utfärdande

Förklaringen av vilka upplysningar som inte kunde lämnas och upplysningar: IFRS 3 B66
anledningarna till att de inte kan lämnas, om den första redo
visningen för rörelseförvärvet är ofullständig då de finansiella
rapporterna godkänns för utfärdande. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBeco
mesReliableForBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Förklaring av varför verkligt
värde blir tillförlitligt för bio
logiska tillgångar som tidigare
värderades till anskaffnings
värde

Förklaringen av varför verkligt värde blir tillförlitligt för bio
logiska tillgångar som tidigare värderades till anskaffnings
värde efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar
och ackumulerade nedskrivningar. [Se: Till anskaffningsvärde
[member]; Biologiska tillgångar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 41 56 b

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForBiologica
lAssetsAtCost

Förklaring till varför det inte
går att beräkna verkligt värde
för biologiska tillgångar på ett
tillförlitligt sätt, till anskaff
ningsvärde

Förklaringen till varför det inte går att tillförlitligt beräkna
verkligt värde för biologiska tillgångar som värderas till an
skaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade av
skrivningar och ackumulerade nedskrivningar. [Se: Biologiska
tillgångar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 41 54 b

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyCostModel

Förklaring till varför det inte
går att beräkna verkligt värde
för förvaltningsfastigheter på
ett tillförlitligt sätt, anskaff
ningsvärdemetoden

Förklaringen till varför det inte går att beräkna verkligt värde
för förvaltningsfastigheter på ett tillförlitligt sätt med hjälp av
anskaffningsvärdemetoden. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 e ii

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 540

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

text

Förklaring av varför företaget
inte betraktas som pågående
verksamhet

Förklaringen av anledningen till att företaget inte betraktas som
pågående verksamhet.

upplysningar: IAS 1 25

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAssets
Member

member

Prospekterings- och utvär
deringstillgångar [member]

Detta element står för prospekterings- och utvärderingsutgifter
som redovisas som tillgångar i enlighet med företagets redo
visningsprincip. Företagets prospekterings- och utvärderings
utgifter vid sökandet efter och värdering av mineraltillgångar
innan den tekniska möjligheten och den kommersiella ge
nomförbarheten att utvinna en mineraltillgång kan påvisas.

allmän praxis: IAS 36 127

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X instant,
credit

Exponering för kreditrisk på
låneåtaganden och finansiella
garantiavtal

Exponeringen för kreditrisk på låneåtaganden och finansiella
upplysningar: IFRS 7 35H,
garantiavtal. [Se: Låneåtaganden [member]; Finansiella garan upplysningar: IFRS 7 35I,
tiavtal [member]; Kreditrisk [member]]
upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant

Exponering för risk som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17

Exponeringen för risk som härrör från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 125 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ExpropriationOfMajorAssets
ByGovernmentMember

member

Statlig expropriering av större
tillgångar [member]

Detta element står för statlig expropriering av större tillgångar.
[Se: Den offentliga sektorn [member]]

exempel: IAS 10 22 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ExternalCreditGradesAxis

axis

Externa kreditbetyg [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG24 a –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Externa kreditbetyg [member]

Detta element står för kreditbetyg som har lämnats av externa
kreditvärderingsinstitut.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG24 a –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

member

Factoring av fordringar [mem Detta element står för transaktioner där ett företag överför sina
ber]
fordringar till en annan part (faktorn).

exempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitys
ReportableSegments

text

Beskrivning av faktorer som
används för att definiera seg
ment för vilka information ska
lämnas

upplysningar: IFRS 8 22 a

Beskrivningen av de faktorer som används för att definiera
segment för vilka information ska lämnas, inbegripet organi
sationens uppbyggnad (till exempel huruvida företagsledningen
har valt att organisera företaget kring olika produkter och
tjänster, geografiska områden, regelverk eller en kombination
av faktorer, och huruvida rörelsesegmenten har aggregerats).
[Se: Geografiska områden [member]; Rörelsesegment [mem
ber]; Produkter och tjänster [member]; Segmentrapportering
[member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

axis

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Användning av verkligt värde
som antaget anskaffningsvärde
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 1 30

FairValueAsDeemedCostAxis

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInOtherComp credit
rehensiveIncomeIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassified

Vinst (förlust) i verkligt värde Vinsten (förlusten) i verkligt värde som skulle ha redovisats i
som skulle ha redovisats i öv övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte hade
rigt totalresultat om de finan omklassificerats. [Se: Finansiella tillgångar]
siella tillgångarna inte hade
omklassificerats

upplysningar: IFRS 7 12D b

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInProfitOrLoss credit
IfFinancialAssetsHadNotBeenRec
lassifiedOutOfFairValueThrough
ProfitOrLossAndIntoFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meInitialApplicationOfIFRS9

Vinst (förlust) i verkligt värde
som skulle ha redovisats i re
sultatet om de finansiella till
gångarna inte hade omklas
sificerats från verkligt värde
genom resultat och till verkligt
värde genom övrigt totalresul
tat, första tillämpning av IFRS
9

Vinsten (förlusten) i verkligt värde som skulle ha redovisats i
resultatet om de finansiella tillgångarna inte hade omklassifi
cerats från verkligt värde genom resultat till verkligt värde
genom övrigt totalresultat som en följd av övergången till
IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42M b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInProfitOrLos credit
sOrOtherComprehensiveIncomeIf
FinancialAssetsHadNotBeenRec
lassifiedFirstApplicationOfIFRS9

Vinst (förlust) i verkligt värde
som skulle ha redovisats i re
sultat eller övrigt totalresultat
om de finansiella tillgångarna
inte hade omklassificerats som
värderade till upplupet an
skaffningsvärde, första till
lämpning av IFRS 9

Vinsten (förlusten) i verkligt värde som skulle ha redovisats i
resultat eller övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna
inte hade omklassificerats så att de är värderade till upplupet
anskaffningsvärde som en följd av övergången till IFRS 9. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42M b

ifrs-full

FairValueGainLossThatWouldHa X duration,
veBeenRecognisedInProfitOrLos credit
sOrOtherComprehensiveIncomeIf
FinancialLiabilitiesHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicationO
fIFRS9

Vinst (förlust) i verkligt värde
som skulle ha redovisats i re
sultat eller övrigt totalresultat
om de finansiella skulderna
inte hade omklassificerats som
värderade till upplupet an
skaffningsvärde, första till
lämpning av IFRS 9

Vinsten (förlusten) i verkligt värde som skulle ha redovisats i
resultat eller övrigt totalresultat om de finansiella skulderna
inte hade omklassificerats så att de är värderade till upplupet
anskaffningsvärde som en följd av övergången till IFRS 9. [Se:
Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42M b

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfAvai
credit
lableforsaleFinancialAssetsNotRe
cognisedInOtherComprehensiveIn
come

Vinster (förluster) i verkligt
värde på finansiella tillgångar
som omklassificeras från fi
nansiella tillgångar som kan
säljas som inte redovisas i
övrigt totalresultat

Vinsterna (förlusterna) i verkligt värde som skulle ha redo
visats i övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte
hade omklassificerats från kategorin som kan säljas. [Se: Fi
nansiella tillgångar som kan säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfAvai
credit
lableforsaleFinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

Vinster (förluster) i verkligt
värde på finansiella tillgångar
som omklassificeras från fi
nansiella tillgångar som kan
säljas som redovisas i övrigt
totalresultat

Vinsterna (förlusterna) i verkligt värde som redovisas i övrigt
totalresultat på finansiella tillgångar som omklassificerats från
kategorin som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 12A d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLossNotRecognisedInPro
fitOrLoss

Vinster (förluster) i verkligt
värde på finansiella tillgångar
som omklassificerats från fi
nansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
resultatet som inte redovisas i
resultatet

Vinsterna (förlusterna) i verkligt värde som skulle ha redo
visats i resultat om de finansiella tillgångarna inte hade
omklassificerats från kategorin värderas till verkligt värde via
resultatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinancia X duration,
lAssetsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValueThroughPro
fitOrLossRecognisedInProfitOr
Loss

Vinster (förluster) i verkligt
värde på finansiella tillgångar
som omklassificerats från fi
nansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
resultatet som redovisas i re
sultatet

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i resultatet för finansiella
tillgångar som omklassificerats från kategorin värderas till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognised
InProfitOrLossIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassified

Vinst (förlust) i verkligt värde
som skulle ha redovisats i re
sultatet om de finansiella till
gångarna inte hade omklas
sificerats

Vinsten (förlusten) i verkligt värde som skulle ha redovisats i
resultatet om de finansiella tillgångarna inte hade omklassifi
cerats. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12D b

X duration,
credit

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 545

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 39
IFRS 7
IFRS 7
IFRS 7

86 a,
24A,
24B,
24C

FairValueHedgesMember

member

Säkringar av verkligt värde
[member]

Detta element står för säkringar av exponeringen för föränd
ringar i verkligt värde på en redovisad tillgång eller skuld eller
ett oredovisat bindande åtagande, eller en identifierbar del av
sådan tillgång eller skuld eller sådant bindande åtagande, som
är hänförlig till en viss risk och som skulle kunna påverka
resultatet. [Se: Säkringar [member]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Modell med verkligt värde
[member]

Detta element står för värdering med hjälp av modellen med upplysningar: IAS 40 32A
verkligt värde. Verkligt värde är det pris som vid värderings
tidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller
betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad trans
aktion mellan marknadsaktörer.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

X instant,
debit

Verkligt värde för förvärvade
fordringar

Verkligt värde för fordringar förvärvade i ett rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h i

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting
X instant,
ContinuingInvolvementInDerecog debit
nisedFinancialAssets

Verkligt värde för tillgångar
som utgör fortsatt engagemang
i de finansiella tillgångar som
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning

Det verkliga värdet för tillgångar som utgör företagets fortsatta
engagemang i de finansiella tillgångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställning. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueOfAssociatedFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Verkligt värde för tillhörande
finansiella skulder

Det verkliga värdet för finansiella skulder som är knutna till
överförda finansiella tillgångar som inte har tagits bort i sin
helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D d

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmortised
Cost

X instant,
debit

Verkligt värde för finansiella
tillgångar som omklassificerats
från kategorin värderad till
verkligt värde via resultatet till
kategorin värderad till upp
lupet anskaffningsvärde eller
verkligt värde via övrigt total
resultat

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som omklassifi
cerats från kategorin värderad till verkligt värde via resultatet
till kategorin värderad till upplupet anskaffningsvärde eller
verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 12D a

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedAsMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Verkligt värde för finansiella
tillgångar som omklassificerats
som värderade till upplupet
anskaffningsvärde, första till
lämpning av IFRS 9

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som omklassifi
cerats så att de värderas till upplupet anskaffningsvärde som en
följd av övergången till IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42M a

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncomeCa
tegoryIntoAmortisedCostCategory

X instant,
debit

Verkligt värde för finansiella
tillgångar som omklassificerats
från kategorin verkligt värde
via övrigt totalresultat till ka
tegorin upplupet anskaffnings
värde

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som omklassifi
cerats från kategorin verkligt värde via övrigt totalresultat så
att de värderas till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12D a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueOfFinancialAssetsRec
X instant,
lassifiedOutOfFairValueThrough debit
ProfitOrLossAndIntoFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meInitialApplicationOfIFRS9

Verkligt värde för finansiella
tillgångar som omklassificerats
från värderad till verkligt
värde via resultatet till vär
derad till verkligt värde via
övrigt totalresultat, första till
lämpningen av IFRS 9

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som har omklas
sificerats från värderad till verkligt värde via resultatet till
värderad till verkligt värde via övrigt totalresultat som en följd
av övergången till IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42M a

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure
debit
mentAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAssets

Verkligt värde för finansiella
instrument vid upphörande av
värdering till verkligt värde via
resultatet eftersom kreditderi
vat används för att hantera
kreditrisk, tillgångar

Det verkliga värdet för ett finansiellt instrument, som redovisas
som en tillgång, vid upphörande av värderingen till verkligt
värde via resultatet, eftersom ett kreditderivat används för att
hantera kreditrisken för det finansiella instrumentet. [Se: Kre
ditrisk [member]; Derivat [member]; Finansiella instrument,
klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 24G c

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X instant,
tOnDiscontinuationOfMeasure
credit
mentAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskLiabilities

Verkligt värde för ett finansi
ellt instrument vid upphörande
av värdering till verkligt värde
via resultatet eftersom ett kre
ditderivat används för att han
tera kreditrisk, skulder

Det verkliga värdet för ett finansiellt instrument, som redovisas
som en skuld, vid upphörande av värderingen till verkligt
värde via resultatet, eftersom ett kreditderivat används för att
hantera kreditrisken för det finansiella instrumentet. [Se: Kre
ditrisk [member]; Derivat [member]; Finansiella instrument,
klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 24G c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueOfFinancialLiabilities
ReclassifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Verkligt värde för finansiella
skulder som omklassificerats
som värderade till upplupet
anskaffningsvärde, första till
lämpning av IFRS 9

Det verkliga värdet för finansiella skulder som omklassificerats
så att de värderas till upplupet anskaffningsvärde som en följd
av övergången till IFRS 9. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42M a

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint
VenturesWherePriceQuotations
Published

X instant,
debit

Verkligt värde på innehav i
joint ventures, för vilka det
finns noterade marknadspriser

Det verkliga värdet på innehav i joint ventures, om det finns
noterade marknadspriser för innehavet. [Se: Joint ventures
[member]; Innehav i joint ventures]

upplysningar: IFRS 12 21 b iii

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAs
sociatesWherePriceQuotations
Published

X instant,
debit

Verkligt värde på innehav i
intresseföretag, för vilka det
finns noterade marknadspriser

Det verkliga värdet på innehav i intresseföretag, om det finns
noterade marknadspriser för innehavet. [Se: Intresseföretag
[member]; Innehav i intresseföretag]

upplysningar: IFRS 12 21 b iii

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInEquity X instant,
InstrumentsDesignatedAsMeasure debit
dAtFairValueThroughOtherComp
rehensiveIncome

Investeringar i egetkapital
instrument som identifieras
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat

Investeringarna i egetkapitalinstrument som företaget har
identifierat till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Till
verkligt värde [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11A c,
upplysningar: IFRS 7 8 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FairValueOfInvestmentsInEquity
InstrumentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeAtDateOfDerecognition

X instant,
debit

Verkligt värde av investeringar
i egetkapitalinstrument identi
fierade som värderade till
verkligt värde via övrigt total
resultat vid datumet för bort
tagande från rapporten över
finansiell ställning

Det verkliga värdet per datumet för borttagande från rapporten
över finansiell ställning av innehav i egetkapitalinstrument som
företaget har identifierat som värderade till verkligt värde via
övrigt totalresultat. [Se: Investeringar i egetkapitalinstrument
som identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat [member]]

upplysningar: IFRS 7 11B b

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Verkligt värde för skulder som
utgör fortsatt engagemang i de
finansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning

Det verkliga värdet för skulder som utgör företagets fortsatta
engagemang i de finansiella tillgångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställning. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E b

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndE
X instant,
quipmentMateriallyDifferentFrom debit
CarryingAmount

Verkligt värde på materiella
anläggningstillgångar om det
väsentligt avviker från det re
dovisade värdet

Det verkliga värdet på materiella anläggningstillgångar om det
väsentligt avviker från det redovisade värdet. [Se: Redovisat
värde [member]; Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 79 d

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThatCea
seToBeConsolidatedAsOfDateOf
ChangeOfInvestmentEntityStatus

Verkligt värde för dotterföre
tag som inte längre tas in i
koncernredovisningen per da
gen för ändringen av invest
mentföretagets status

Det verkliga värdet per dagen för ändringen av investmentfö upplysningar: IFRS 12 9B a
retagets status för de dotterföretag som inte längre tas in i
koncernredovisningen. [Se: Till verkligt värde [member];
Upplysningar om investmentföretag [text block]; Dotterföretag
[member]]

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Skillnaden mellan det verkliga värdet för överförda finansiella
tillgångar som inte har tagits bort i sin helhet och skulder
knutna till dem. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D d

FairValueOfTransferredFinancia X instant,
lAssetsAssociatedFinancialLiabili debit
tiesThatAreNotDerecognisedInT
heirEntirety

Verkligt värde för överförda
finansiella tillgångar (finansi
ella skulder knutna till dem)
som inte har tagits bort i sin
helhet

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsAssociatedFinancialLiabili
tiesThatAreNotDerecognisedInT
heirEntiretyAbstract

Verkligt värde för överförda
finansiella tillgångar (finansi
ella skulder knutna till dem)
som inte har tagits bort i sin
helhet [abstract]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinancia
lAssetsThatAreNotDerecognise
dInTheirEntirety

X instant,
debit

Verkligt värde för överförda
finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt
och hållet

Det verkliga värdet för överförda finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och
hållet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D d

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipation
Features

X instant,
debit

Verkligt värde på underlig
gande poster för avtal med
direkt resultatandel

Det verkliga värdet på de underliggande posterna för avtal med
direkt resultatandel. [Se: Beskrivning av sammansättningen av
underliggande poster för avtal med direkt resultatandel]

upplysningar: IFRS 17 111 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Kostnader avseende arvoden
och provision

Kostnaderna avseende arvoden och provision.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense
Abstract

Kostnader avseende arvoden
och provision [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

Avgifts- och provisionsintäkter

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
Abstract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
Expense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
ExpenseAbstract

Intäkter (kostnader) avseende
arvoden och provision [ab
stract]

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinancial X duration,
LiabilitiesNotAtFairValueTh
debit
roughProfitOrLoss

Kostnader avseende arvoden
till följd av finansiella skulder
som inte värderas till verkligt
värde via resultatet

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

Intäkter och kostnader avse
ende arvoden [abstract]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Intäkterna avseende arvoden och provision.

allmän praxis: IAS 1 85

Intäkterna eller kostnaderna avseende arvoden och provision.

allmän praxis: IAS 1 85

Kostnaderna avseende arvoden (utöver de belopp som ingår
vid fastställande av effektivräntan) till följd av finansiella
skulder som inte värderas till verkligt värde via resultatet. [Se:
Till verkligt värde [member]; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 20 c i

Intäkter avseende arvoden och
provision [abstract]

X duration,
credit

Intäkter avseende arvoden och
provision (kostnader)
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Intäkter avseende arvoden till
följd av finansiella tillgångar
som inte värderas till verkligt
värde via resultatet

Intäkterna avseende arvoden (utöver de belopp som ingår vid
fastställande av effektivräntan) till följd av finansiella till
gångar som inte värderas till verkligt värde via resultatet.

upplysningar: IFRS 7 20 c i

FeeIncomeArisingFromFinancia
lAssetsMeasuredAtAmortisedCost

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom
X duration,
FinancialAssetsOrFinancialLiabili credit
tiesNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

Intäkter (kostnader) avseende
arvoden till följd av finansiella
tillgångar eller finansiella
skulder som inte värderas till
verkligt värde via resultatet

Intäkterna eller kostnaderna avseende arvoden (utöver de be
lopp som ingår vid fastställande av effektivräntan) till följd av
finansiella tillgångar eller finansiella skulder som inte värderas
till verkligt värde via resultatet. [Se: Till verkligt värde
[member]; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 20 c i – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFromT
rustAndFiduciaryActivities

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) avseende
arvoden orsakade av
depositions- och förvaltnings
verksamhet

Intäkterna eller kostnaderna avseende arvoden (ej de belopp
som ingår vid fastställande av effektivräntan) orsakade av
depositions- och annan förvaltningsverksamhet som innebär
hållande eller investeringar av tillgångar åt personer, stiftelser,
pensionsplaner eller andra institut.

upplysningar: IFRS 7 20 c ii

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

member

Förmånsbestämda planer enligt
vilka pensionerna baseras på
slutlönen [member]

Detta element står för förmånsbestämda planer enligt vilka
pensionerna baseras på slutlönen. [Se: Förmånsbestämda planer
för pension [member]]

exempel: IAS 19 138 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinanceCosts

X duration,
debit

Finansieringskostnader

De kostnader som är knutna till företagets
finansieringsverksamhet.

upplysningar: IAS 1 82 b

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Betalade finansieringskost
nader, klassificerade som lö
pande verksamhet

Kassautflödet för betalade finansieringskostnader, klassifice
rade som löpande verksamhet. [Se: Finansieringskostnader]

allmän praxis: IAS 7 31

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Finansiella intäkter

De intäkter som är knutna till ränta och företagets övriga
finansieringsverksamhet.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)

De intäkter eller kostnader som är knutna till ränta och före
tagets övriga finansieringsverksamhet.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

De finansiella intäkter (kostnader) från innehavda återförsäk
ringsavtal som har exkluderats från resultatet och som redo
visas i övrigt totalresultat, före skatt. [Se: Finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal; Innehavda återförsäkring
savtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

Finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkring
savtal som har exkluderats från
resultatet [abstract]

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkring
savtal som har exkluderats från
resultatet, före skatt

IAS 1 91 b –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinanceIncomeExpensesFromRe
insuranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkring
savtal som har exkluderats från
resultatet, efter avdrag för skatt

De finansiella intäkter (kostnader) från innehavda återförsäk
ringsavtal som har exkluderats från resultatet och som redo
visas i övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt. [Se: Finan
siella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Innehavda
återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFromRe
insuranceContractsHeldRecogni
sedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkring
savtal som redovisas i resulta
tet

De finansiella intäkterna (kostnaderna) från innehavda åter
försäkringsavtal som redovisas i resultatet. [Se: Finansiella
intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Innehavda återför
säkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 82 bc –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvestmen
tInFinanceLease

X duration,
credit

Finansiella intäkter från netto
investering i leasingavtal

De finansiella intäkterna från nettoinvesteringen i leasingavta upplysningar: IFRS 16 90 a ii
let. [Se: Finansiella intäkter; Nettoinvestering i ett leasingavtal]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Mottagna finansiella intäkter,
klassificerade som löpande
verksamhet

Kassainflödet från mottagna finansiella intäkter, klassificerade
som löpande verksamhet. [Se: Finansiella intäkter]

allmän praxis: IAS 7 31
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Fordringar från finansiell lea
sing

Beloppet på fordringar från finansiell leasing.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

FinancialAssets

X instant,
debit

Finansiella tillgångar

Beloppet på tillgångar i form av a) likvida medel, b) egetka
pitalinstrument i ett annat företag, c) avtalsenlig rätt att: i)
erhålla likvida medel eller annan finansiell tillgång från ett
annat företag, eller ii) byta en finansiell tillgång eller finansiell
skuld med annat företag under villkor som kan vara förmånliga
för företaget, eller d) avtal som kommer att eller kan komma
att regleras med företagets egna egetkapitalinstrument och är i)
ett instrument som inte är ett derivat och som medför att
företaget är eller kan bli förpliktigat att erhålla ett variabelt
antal av företagets egna egetkapitalinstrument, eller ii) ett de
rivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat
sätt än genom att byta ett fastställt belopp eller annan finansiell
tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapital
instrument. I detta syfte ingår inte i ”företagets egna egetka
pitalinstrument” inlösbara finansiella instrument som är klas
sificerade som egetkapitalinstrument enligt punkterna
16A–16B i IAS 32, instrument som ålägger företaget att vid
likvidation överlämna en proportionell andel av företagets
nettotillgångar till en annan part och som klassificeras som
egetkapitalinstrument enligt punkterna 16C–16D i IAS 32,
eller instrument som i sig själva är avtal om framtida erhål
lande eller erläggande av företagets egna egetkapitalinstrument.
[Se: finansiella instrument, klass [member]; Finansiella skul
der]

upplysningar: IFRS 7 25,
upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35I,
upplysningar: IFRS 7 35M,
exempel: IFRS 7 35N
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, redovisat
värde efter tillämpning av
ändringar

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar som påverkas av
ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
ersättning, efter tillämpning av ändringar.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 b

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som på Det redovisade värdet av finansiella tillgångar som påverkas av
verkas av ändringar av IFRS 9 ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
för rätt till förtida inlösen med ersättning, omedelbart före tillämpning av ändringarna.
negativ ersättning, redovisat
värde omedelbart före tillämp
ning av ändringar

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 a

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
AfterApplyingAmendments

text

Finansiella tillgångar som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, värderings
kategori efter tillämpning av
ändringar

Den värderingskategori för finansiella tillgångar som påverkas
av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, efter tillämpning av ändringarna.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 b

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplying
Amendments

text

Finansiella tillgångar som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, värderings
kategorin omedelbart före till
lämpning av ändringar

Den värderingskategori för finansiella tillgångar som påverkas
av ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, omedelbart före tillämpning av ändringarna.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17CarryingAmountAf
terRedesignation

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som på
verkas av omidentifiering per
den första tillämpningsdagen
för IFRS 17, redovisat värde
efter omidentifiering

Det redovisade värdet, efter omidentifiering, av finansiella
tillgångar som påverkas av omidentifieringen per den första
tillämpningsdagen för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C32 b ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
X instant,
signationAtDateOfInitialApplica debit
tionOfIFRS17CarryingAmountIm
mediatelyBeforeRedesignation

Finansiella tillgångar som på
verkas av omidentifiering per
den första tillämpningsdagen
för IFRS 17, redovisat värde
omedelbart före omidentifie
ring

Det redovisade värdet, omedelbart före omidentifiering, av
finansiella tillgångar som påverkas av omidentifieringen per
den första tillämpningsdagen för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C32 b i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

Finansiella tillgångar som på Värderingskategorin, efter omidentifiering, av finansiella till
gångar som påverkas av omidentifieringen per den första till
verkas av omidentifieringen
per den första tillämpnings
lämpningsdagen för IFRS 17.
dagen för IFRS 17, vär
deringskategori efter omidenti
fiering

upplysningar: IFRS 17 C32 b ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRede
text
signationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRedesigna
tion

Finansiella tillgångar som på
verkas av omidentifiering per
den första tillämpningsdagen
för IFRS 17, värderingskate
gori omedelbart före omiden
tifiering

upplysningar: IFRS 17 C32 b i –
ikraftträdande 2021-01-01

text

Värderingskategorin, omedelbart före omidentifiering, av fi
nansiella tillgångar som påverkas av omidentifieringen per den
första tillämpningsdagen för IFRS 17.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som vär De finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaff
upplysningar: IFRS 7 8 f
deras till upplupet anskaff
ningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärde till vilket de fi
ningsvärde
nansiella tillgångarna värderas vid första redovisningstillfället
minus återbetalningar, plus eller minus ackumulerade periodi
seringar vid användning av effektivräntemetoden på eventuell
skillnad mellan det ursprungliga beloppet och beloppet på
förfallodagen, och justerat med hänsyn till eventuella ned
skrivningar. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost
CategoryMember

member

Finansiella tillgångar som vär Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
upplysningar: IFRS 7 8 f
värderas till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstill
deras till upplupet anskaff
ningsvärde, kategori [member] gångar till upplupet anskaffningsvärde]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost
Member

member

Finansiella tillgångar som vär Detta element står för klassen finansiella tillgångar som vär
deras till upplupet anskaff
deras till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstill
ningsvärde, klass [member]
gångar till upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 B2 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Finansiella tillgångar, till
verkligt värde

upplysningar: IFRS 7 25

Finansiella tillgångars verkliga värde. [Se: Till verkligt värde
[member]; Finansiella tillgångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAtFairValueMem
ber

member

Finansiella tillgångar till verk Detta element står för klassen finansiella tillgångar som vär
ligt värde, klass [member]
deras till verkligt värde. [Se: Finansiella tillgångar; Till verkligt
värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 B2 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIncome

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som vär Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
deras till verkligt värde via
totalresultat. [Se: Till verkligt värde [member]; Finansiella
övrigt totalresultat
tillgångar; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 h

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meCategoryMember

Finansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat [abstract]

member

Finansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat, kategori
[member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: finan
siella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossCategoryMem
ber

X instant,
debit

Beteckning

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

De finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde och
för vilka vinster (förluster) redovisas i resultatet. En finansiell
tillgång ska värderas till verkligt värde via resultatet, såvida
den inte värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till
verkligt värde via övrigt totalresultat. En vinst (förlust) på en
finansiell tillgång som värderas till verkligt värde ska redovisas
i resultatet, såvida den inte ingår i ett säkringsförhållande, är
ett innehav i ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har
valt att redovisa vinster och förluster i övrigt totalresultat eller
är en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat. [Se: Till verkligt värde [member]; Finan
siella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 8 a

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella till
gångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 a

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet [abstract]

member

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, kategori [member]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

allmän praxis: IAS 1 55,
upplysningar: IFRS 7 8 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

X instant,
debit

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, klassificerade som
att de innehas för handel

De finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
resultatet, och som klassificeras som att de innehas för handel.
En finansiell tillgång klassificeras som att den innehas för
handel om den a) förvärvades med huvudsyfte att säljas på
kort sikt, b) vid det första redovisningstillfället ingick i en
portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas
tillsammans och för vilka det finns ett nyligen uppvisat
mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller c) är ett
derivat (förutom ett derivat som är ett finansiellt garantiavtal
eller ett identifierat och effektivt säkringsinstrument). [Se: Till
verkligt värde [member]; Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTradingCategoryMember

member

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, klassificerade som
att de innehas för handel, ka
tegori [member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
upplysningar: IFRS 7 8 a – sista
värderas till verkligt värde via resultatet, och som klassificeras giltighetsdag 2021-01-01
som att de innehas för handel. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet, klassificerade som att
de innehas för handel]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

X instant,
debit

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, identifierade vid det
första redovisningstillfället el
ler senare

De finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
resultatet, som identifierades som sådana vid det första redo
visningstillfället eller senare. [Se: Till verkligt värde [member];
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resulta
tet]

upplysningar: IFRS 7 8 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAtFairValueTh
member
roughProfitOrLossDesignatedUpo
nInitialRecognitionCategoryMem
ber

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, identifierade vid det
första redovisningstillfället el
ler senare, kategori [member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via resultatet, som identifierades
som sådana vid det första redovisningstillfället eller senare.
[Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet, identifierade vid det första redovisningstillfället eller
senare]

upplysningar: IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, obligatoriskt vär
derade till verkligt värde

De finansiella tillgångar som obligatoriskt värderas till verkligt
värde via resultatet i enlighet med IFRS 9. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValueCategory
Member

member

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, obligatoriskt vär
derade till verkligt värde, ka
tegori [member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som ob upplysningar: IFRS 7 8 a
ligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet. [Se: Fi
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet,
obligatoriskt värderade till verkligt värde]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForReacquisitionOfOwnEqui
tyInstruments

X instant,
debit

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, i enlighet med un
dantaget för återköp av egna
egetkapitalinstrument

Beloppet för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet, i enlighet med undantaget för återköp av egna
egetkapitalinstrument, enligt vad som anges i punkt 33A i IAS
32. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForReacquisitionOfOwnEqui
tyInstrumentsCategoryMember

member

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, i enlighet med un
dantaget för återköp av egna
egetkapitalinstrument, kategori
[member]

Detta element står för finansiella tillgångar värderade till
upplysningar: IFRS 7 8 a –
verkligt värde via resultatet i enlighet med undantaget för
ikraftträdande 2021-01-01
återköp av kategorin egna egetkapitalinstrument. [Se: Finansi
ella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, i
enlighet med undantaget för återköp av egna egetkapital
instrument]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForRepurchaseOfOwnFinanci
alLiabilities

X instant,
debit

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, i enlighet med un
dantaget för återköp av egna
finansiella skulder

Beloppet för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet i enlighet med undantaget för återköp av egna
finansiella skulder, enligt vad som anges i punkt 3.3.5 i IFRS
9. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasuredAs
SuchInAccordanceWithExemp
tionForRepurchaseOfOwnFinanci
alLiabilitiesCategoryMember

member

Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet, i enlighet med un
dantaget för återköp av egna
finansiella skulder, kategori
[member]

Detta element står för finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet i enlighet med undantaget för
återköp av kategorin egna finansiella skulder. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av egna finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsAvailableforsale

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som kan
säljas

De finansiella tillgångar som inte är derivat där tillgångarna
identifieras som att de kan säljas eller inte klassificeras som a)
lånefordringar och kundfordringar, b) investeringar som hålls
till dess att de förfaller, eller c) finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar som
är derivat; Finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via resultatet; Investeringar som hålls till dess de för
faller]

upplysningar: IFRS 7 8 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

member

Finansiella tillgångar som kan
säljas, kategori [member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som kan
säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan säljas]

upplysningar: IFRS 7 8 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyAfterInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Finansiella tillgångar, redo
visat värde omedelbart efter
första tillämpning av IFRS 9

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar omedelbart efter
första tillämpning av IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyBeforeInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Finansiella tillgångar, redo
visat värde omedelbart före
första tillämpning av IFRS 9

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar per den första
tillämpningsdagen för IFRS 9, som fastställts i enlighet med
IAS 39 eller i enlighet med en tidigare version av IFRS 9 (om
företagets val att tillämpa IFRS 9 omfattar mer än ett datum
för första tillämpning för olika krav). [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 42I a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsCategoryMember

member

Finansiella tillgångar, kategori
[member]

Detta element står för aggregerade kategorier av finansiella
tillgångar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kategorier
av finansiella tillgångar”, om inget annat element används. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAsses
sedForCreditLossesMember

member

Finansiella tillgångar som be
döms kollektivt för kreditför
luster [member]

Detta element står för finansiella tillgångar som har bedömts
kollektivt för kreditförluster. [Se: Finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Carrying
AmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Finansiella tillgångar enligt
vad som anges i punkt 39E a i
IFRS 4, redovisat värde vid
tillämpning av IAS 39

Det redovisade värdet vid tillämpning av IAS 39 av finansiella
tillgångar enligt vad som anges i punkt 39E a i IFRS 4. Om
finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde,
ska detta ske före justering för eventuella reserveringar för
nedskrivning. [Se: Finansiella tillgångar enligt vad som anges i
punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Finansiella tillgångar enligt
vad som anges i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde

Det verkliga värdet av finansiella tillgångar enligt vad som
anges i punkt 39E i IFRS 4, dvs. finansiella tillgångar med
avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaf
löden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på
det utestående kapitalbeloppet (dvs. finansiella tillgångar som
uppfyller villkoren i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b i IFRS 9),
med undantag för sådana finansiella tillgångar som uppfyller
definitionen av att innehas för handel som anges i IFRS 9,
eller som förvaltas och utvärderas resultatmässigt baserat på
verkligt värde (punkt B4.1.6 i IFRS 9). [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 4 39E a – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsDescribedInPara
X instant,
graph39EaOfIFRS4ThatDoNotHa debit
veLowCreditRiskCarryingAmoun
tApplyingIAS39

Finansiella tillgångar enligt
vad som anges i punkt 39E a i
IFRS 4 som inte har låg kre
ditrisk, redovisat värde vid
tillämpning av IAS 39

Det redovisade värdet vid tillämpning av IAS 39 av finansiella
tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4 som inte har
låg kreditrisk. Om finansiella tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde, ska detta ske före justering för eventuella
reserveringar för nedskrivning. [Se: Finansiella tillgångar som
beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39G b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
X instant,
graph39EaOfIFRS4ThatDoNotHa debit
veLowCreditRiskFairValue

Finansiella tillgångar som be
skrivs i punkt 39E a i IFRS 4
som inte har låg kreditrisk,
verkligt värde

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som beskrivs i
punkt 39E a i IFRS 4 som inte har låg kreditrisk. [Se: Fi
nansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4,
verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39G b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAsMea
suredAtFairValueAbstract

Finansiella tillgångar som
identifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet
[abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRisk

De finansiella tillgångar som hålls för hantering av likvidi
tetsrisk (t.ex. finansiella tillgångar som enkelt kan säljas eller
som väntas generera kassainflöden som matchar kassautflödena
för finansiella skulder). [Se: Likviditetsrisk [member]; Finan
siella tillgångar; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 B11E

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som hålls
för hantering av likviditetsrisk
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsImpairedMember

member

Nedskrivna finansiella till
gångar [member]

Detta element står för finansiella tillgångar som har skrivits
ned. [Se: Finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAsses
sedForCreditLossesMember

member

Finansiella tillgångar som be
döms individuellt för kredit
förluster [member]

Detta element står för finansiella tillgångar som har bedömts
individuellt för kreditförluster. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som vär De finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat. En finansiell tillgång ska värderas till
övrigt totalresultat
verkligt värde via övrigt totalresultat om båda följande villkor
är uppfyllda: a) den finansiella tillgången innehas enligt en
affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att avtalsenliga
kassaflöden erhålls och finansiella tillgångar säljs och b) av
talsvillkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda
datum upphov till kassaflöden som endast är betalningar av
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. [Se:
Till verkligt värde [member]; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Finansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat [abstract]

upplysningar: IFRS 7 8 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeCategoryMember

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate text
goryImmediatelyAfterInitialAppli
cationOfIFRS9

Finansiella tillgångar, vär
Värderingskategorin för finansiella tillgångar omedelbart efter upplysningar: IFRS 7 42I b
deringskategori omedelbart ef första tillämpningsdagen för IFRS 9. [Se: Finansiella tillgång
ter första tillämpning av IFRS ar]
9

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate
goryImmediatelyBeforeInitial
ApplicationOfIFRS9

text

Finansiella tillgångar, vär
deringskategori omedelbart
före första tillämpningstill
lämpningsdagen för IFRS 9

Värderingskategorin av finansiella tillgångar per den första
tillämpningsdagen för IFRS 9, som fastställts i enlighet med
IAS 39 eller i enlighet med en tidigare version av IFRS 9 (om
företagets val att tillämpa IFRS 9 omfattar mer än ett datum
för första tillämpning för olika krav). [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 42I a

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Finansiella tillgångar, klass
[member]

Detta element står för aggregerade klasser av finansiella till
gångar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av
finansiella tillgångar”, om inget annat element används. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 7.2.34,
upplysningar: IFRS 17 C32 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 39L b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 7 6,
upplysningar: IFRS 7 42I

Finansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat, kategori
[member]

Detta element står för kategorin finansiella tillgångar som
upplysningar: IFRS 7 8 h
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finan
siella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsNeitherPastDue
NorImpairedMember

member

Finansiella tillgångar som var Detta element står för finansiella tillgångar som varken har
allmän praxis: IFRS 7 37 – sista
ken har nedskrivits eller för
nedskrivits eller förfallit till betalning. Risken för att verkligt giltighetsdag 2021-01-01
fallit till betalning [member]
värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instru
ment varierar på grund av förändringar i utländska valutakur
ser. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanThose
SpecifiedInParagraph39EaO
fIFRS4FairValue

X instant,
debit

Andra finansiella tillgångar än
de som anges i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde

Det verkliga värdet av andra finansiella tillgångar än de som
anges i punkt 39E a i IFRS 4. [Se: Finansiella tillgångar som
beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39E b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsOutsideScopeO
fIFRS7Member

member

Finansiella tillgångar utanför
tillämpningsområdet för IFRS
7, klass [member]

Detta element står för finansiella tillgångar utanför tillämp
ningsområdet för IFRS 7, klass. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 B2 b

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNotIm member
pairedMember

Finansiella tillgångar som har
förfallit till betalning men inte
har nedskrivits [member]

Detta element står för finansiella tillgångar som har förfallit till
betalning men inte har nedskrivits. Risken för att verkligt värde
på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument
varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCollate
ralForLiabilitiesOrContingentLia
bilities

Finansiella tillgångar ställda
som säkerhet för skulder eller
eventualförpliktelser

De finansiella tillgångar som företaget har lämnat som säkerhet
för skulder eller eventualförpliktelser, inklusive belopp som har
omklassificerats i enlighet med punkt 3.2.23 a i IFRS 9. [Se:
Eventualförpliktelser [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 14 a

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsPreviouslyDesig
X instant,
natedAtFairValueThroughPro
debit
fitOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

Finansiella tillgångar som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som inte längre
är identifierade som sådana,
första tillämpningsdagen för
IFRS 9

De finansiella tillgångar i rapporten över finansiell ställning
som tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via
resultatet men som inte längre är identifierade som sådana när
företaget tillämpar IFRS 9 för första gången. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 42I c

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughPro
fitOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som omklassifi
cerats på grund av krav i IFRS
9, första tillämpningen av
IFRS 9

De finansiella tillgångar i rapporten över finansiell ställning
som tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via
resultatet men som inte längre är identifierade som sådana, och
som omklassificerades på grund av krav i IFRS 9 när företaget
tillämpade IFRS 9 första gången. [Se: Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 42I c

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughPro
fitOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som frivilligt
omklassificerats, första till
lämpningen av IFRS 9

De finansiella tillgångar i rapporten över finansiell ställning
upplysningar: IFRS 7 42I c
som tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via
resultatet men inte som längre är identifierade som sådana, och
som företaget frivilligt valde att omklassificera vid när företa
get tillämpar IFRS 9 första gången. [Se: Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAsset
sAtFairValue

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar som kan säljas,
till verkligt värde

Det verkliga värdet av finansiella tillgångar som har omklas
sificerats från kategorin som kan säljas. [Se: Till verkligt värde
[member]; Finansiella tillgångar, till verkligt värde]

upplysningar: IFRS 7 12A b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAssets
CarryingAmount

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar som kan säljas,
redovisat värde

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar som har
omklassificerats från kategorin som kan säljas. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12A b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
FinancialAssetsAtFairValueTh
debit
roughProfitOrLossAtFairValue

Finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar som värderas till
verkligt värde via resultatet,
värderade till verkligt värde

Det verkliga värdet för finansiella tillgångar som har omklas
sificerats från kategorin värderade till verkligt värde via re
sultatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
FinancialAssetsAtFairValueTh
debit
roughProfitOrLossCarrying
Amount

Finansiella tillgångar som
omklassificerats från finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet,
redovisat värde

Det redovisade värdet för finansiella tillgångar som har
omklassificerats från kategorin värderade till verkligt värde via
resultatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

Finansiella tillgångar som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för finansi
ella tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Finan
siella tillgångar; Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsThatAreIndividual X instant,
lyDeterminedToBeImpairedFair
debit
ValueOfCollateralHeldAndOt
herCreditEnhancements

Finansiella tillgångar som fö
retaget, efter individuell be
dömning, anser har minskat i
värde, verkligt värde för sä
kerheter som innehas och an
dra former av kreditförstärk
ning

Det verkliga värdet för tillgängliga säkerheter och andra former
av kreditförstärkning för finansiella tillgångar som företaget,
efter individuell bedömning, anser har minskat i värde. [Se:
Finansiella tillgångar; Nedskrivning]

exempel: IFRS 7 IG29 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesigna
tedAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossBeforeApplica
tionOfAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNegative
CompensationThatAreNoLong
erSoDesignated

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som före
tillämpning av ändringarna av
IFRS 9 för rätt till förtida in
lösen med negativ ersättning
värderades till verkligt värde
via resultatet, men som inte
längre identifieras på det sättet

Värdet för finansiella tillgångar i rapporten över finansiell
ställning som tidigare identifierats som värderade till verkligt
värde via resultatet men som inte längre identifieras på det
sättet när företaget tillämpar ändringarna av IFRS 9 för rätt till
förtida inlösen med negativ ersättning. [Se: Finansiella till
gångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 c

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesigna
tedAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossBeforeApplica
tionOfIFRS17ThatAreNoLong
erSoDesignated

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som före
tillämpning av IFRS 17 vär
derades till verkligt värde via
resultatet men som inte längre
identifieras på det sättet

Det redovisade värdet för de finansiella tillgångar i rapporten
över finansiell ställning som tidigare identifierades som vär
derade till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt
4.1.5 i IFRS 9 men som efter tillämpning av IFRS 17 inte
längre identifieras på det sättet.

upplysningar: IFRS 17 C32 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOverlay
ApproachIsApplied

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som
överlappningsmetoden tilläm
pas på

De finansiella tillgångar som överlappningsmetoden tillämpas
på. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 4 39L b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsTypeMember

member

Finansiella tillgångar, typ
[member]

Detta element står för aggregerade typer av finansiella till
gångar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Typer av
finansiella tillgångar”, om inget annat element används. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 B52,
upplysningar: IFRS 7 B51

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQua
lifyForDerecognitionAxis

axis

Överförda finansiella tillgångar
som inte har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning helt och hållet [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNotQua
lifyForDerecognitionMember

member

Överförda finansiella tillgångar
som inte har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning helt och hållet [member]

Detta element står för överförda finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och
hållet. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Överförda
finansiella tillgångar som inte har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning helt och hållet”, om inget annat ele
ment används. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContractual X instant,
CashFlowCharacteristicsHaveBee debit
nAssessedBasedOnFactsAndCirc
umstancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAccountExcep
tionForPrepaymentFeatures

Finansiella tillgångar där
egenskaperna hos de avtalsen
liga kassaflödena har bedömts
på grundval av faktorer och
omständigheter vid första re
dovisningstillfället utan hänsyn
till undantag för rätt till förtida
inlösen

De finansiella tillgångar för vilka egenskaperna hos de avtal
senliga kassaflödena har bedömts på grundval av de faktorer
och omständigheter som förelåg vid första redovisningstillfället
utan hänsyn till undantag för rätt till förtida inlösen. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42S
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsWhoseContractual X instant,
CashFlowCharacteristicsHaveBee debit
nAssessedBasedOnFactsAndCirc
umstancesAtInitialRecognition
WithoutTakingIntoAccountRequi
rementsRelatedToModificationOf
TimeValueOfMoneyElement

Finansiella tillgångar där
egenskaperna hos de avtalsen
liga kassaflödena har bedömts
på grundval av faktorer och
omständigheter vid första re
dovisningstillfället utan hänsyn
till krav knutna till modifiering
av elementet pengars tidsvärde

Finansiella tillgångar för vilka egenskaperna hos de avtalsen
liga kassaflödena har bedömts på grundval av faktorer och
omständigheter vid första redovisningstillfället utan hänsyn till
krav knutna till modifiering av elementet pengars tidsvärde.
[Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42R

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRepor
tingPeriodWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpectedCre
ditLossesAmortisedCostBefore
Modification

X duration,
debit

Finansiella tillgångar med av
talsenliga kassaflöden modi
fierade under rapportperioden
medan förlustreserven vär
derades till förväntade kredit
förluster för återstående löptid,
upplupet anskaffningsvärde
före modifieringen

Det upplupna anskaffningsvärdet före modifieringen av finan upplysningar: IFRS 7 35J a
siella tillgångar för vilka de avtalsenliga kassaflödena har
modifierats under rapportperioden medan de hade en för
lustreserv värderad till ett belopp motsvarande förväntade
kreditförluster för återstående löptid. [Se: Finansiella tillgång
ar]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRepor
tingPeriodWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpectedCre
ditLossesModificationGainLoss

X duration,
credit

Finansiella tillgångar med av
talsenliga kassaflöden modi
fierade under rapportperioden
medan förlustreserven vär
derades till förväntade kredit
förluster för återstående löptid,
modifieringsvinst (modifie
ringsförlust)

Den nettomodifieringsvinst (nettomodifieringsförlust) för fi
nansiella tillgångar för vilka de avtalsenliga kassaflödena har
modifierats under rapportperioden medan de hade en för
lustreserv värderad till ett belopp motsvarande förväntade
kreditförluster för återstående löptid. [Se: Finansiella tillgång
ar]

upplysningar: IFRS 7 35J a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialAssetsWithModifiedCon X instant,
tractualCashFlowsWhileLossAllo debit
wanceMeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesForWhichLossAl
lowanceChangedDuringReporting
PeriodTo12monthExpectedCredit
LossesGrossCarryingAmount

Finansiella tillgångar med
modifierade avtalsenliga kas
saflöden medan förlustreserven
värderades till förväntade kre
ditförluster för återstående
löptid för vilka förlustreserven
ändrades under rapportperio
den till 12 månaders förvän
tade kreditförluster, redovisat
bruttovärde

Det redovisade bruttovärdet för finansiella tillgångar som har
modifierats sedan det första redovisningstillfället vid en tid
punkt då förlustreserven värderades till ett belopp motsvarande
förväntade kreditförluster för återstående löptid och för vilka
förlustreserven har ändrats under rapportperioden till ett belopp
motsvarande 12 månaders förväntade kreditförluster. [Se: Fi
nansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 35J b

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDur
ingReportingPeriodAndStillSub
jectToEnforcementActivityCon
tractualAmountOutstanding

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som av
skrivits under rapportperioden
och fortfarande omfattas av
efterlevnadsåtgärder, utes
tående avtalsenliga belopp

De avtalsenliga belopp som är utestående för finansiella till
gångar som avskrivits under rapportperioden och som fort
farande omfattas av efterlevnadsåtgärder. [Se: Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 35L

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

member

Ökning (minskning) på grund
av ändringar i redovisnings
principen [member]

Detta element står för den finansiella effekten av ändringar i
redovisningsprincipen.

upplysningar: IAS 8 28 f i,
upplysningar: IAS 8 29 c i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrections
OfAccountingErrorsMember

member

Ökning (minskning) på grund
av rättelser av fel i tidigare
perioder [member]

Detta element står för den finansiella effekten av rättelser av
fel i tidigare perioder.

upplysningar: IAS 8 49 b i,
upplysningar: IAS 8 49 c

ifrs-full

FinancialEffectOfTran
sitionFromPreviousGAAPTo
IFRSsAxis

axis

Finansiell effekt av övergång
från tidigare redovisningsram
till IFRS [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 1 24
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialForecastOfCashFlows
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Finansiell prognos avseende
kassainflöden (kassautflöden)
för kassagenererande enhet,
värderingsindata [member]

Detta element står för en finansiell prognos avseende kassaf
löden för en kassagenererande enhet, och används som vär
deringsindata.

exempel: IFRS 13 B36 e

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOrLoss
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Finansiell prognos avseende
resultat för kassagenererande
enhet, värderingsindata [mem
ber]

Detta element står för en finansiell prognos avseende resultat
för kassagenererande enhet, och används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 B36 e

ifrs-full

FinancialGuaranteeContractsMem member
ber

Finansiella garantiavtal [mem
ber]

Detta element står för avtal som kräver att emittenten gör
angivna betalningar för att ersätta innehavaren för en förlust
den ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör
betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade vill
koren i ett skuldinstrument.

upplysningar: IFRS 7 B8E,
upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redAfterPurchaseOrOrigination
Member

member

Finansiella instrument kredit
försämrade efter köp eller ut
givning [member]

Detta element står för finansiella instrument som blev kredit
försämrade efter köp eller utgivning. [Se: Kreditförsämrade
finansiella instrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 35H b ii,
upplysningar: IFRS 7 35M b ii

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditimpai
redMember

member

Kreditförsämrade finansiella
instrument [member]

Detta element står för finansiella instrument som är kreditför upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35M
sämrade. [Se: Kreditförsämring av finansiella instrument
[member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialInstrumentsDesignate
dAsHedgingInstrumentsAtFairVa
lue

X instant

Finansiella instrument som
identifieras som säkrings
instrument, till verkligt värde

Det verkliga värdet för finansiella instrument som identifieras upplysningar: IFRS 7 22 b – sista
som säkringsinstrument. Säkringsinstrument är identifierade
giltighetsdag 2021-01-01
derivat eller (endast vid en säkring av risken för förändringar i
utländska valutakurser) identifierade finansiella tillgångar som
inte är derivat eller finansiella skulder som inte är derivat vars
verkliga värde eller kassaflöden väntas uppväga förändringar i
en identifierad säkrad posts verkliga värde eller kassaflöden.
[Se: Till verkligt värde [member]; Derivat [member]; Finansi
ella tillgångar som är derivat; Finansiella skulder som är de
rivat; finansiella instrument, klass [member]; Finansiella till
gångar; Finansiella skulder]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLoss
BecauseCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskAxis

axis

Finansiella instrument vär
derade till verkligt värde via
resultatet eftersom ett kredit
derivat används för att hantera
kreditrisk [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLoss
BecauseCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskMember

member

Finansiella instrument vär
derade till verkligt värde via
resultatet eftersom ett kredit
derivat används för att hantera
kreditrisk [member]

Detta element står för finansiella instrument värderade till
upplysningar: IFRS 7 24G
verkligt värde via resultatet, eftersom ett kreditderivat används
för att hantera kreditrisken för dessa instrument. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Finansiella instrument vär
derade till verkligt värde via resultatet eftersom ett kreditderi
vat används för att hantera kreditrisk”, om inget annat element
används. [Se: finansiella instrument, klass [member]; Kredit
risk [member]]

upplysningar: IFRS 7 24G
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialInstrumentsNotCreditim
pairedMember

member

Finansiella instrument som
inte är kreditförsämrade
[member]

Detta element står för finansiella instrument som inte är kre
ditförsämrade. [Se: Kreditförsämring av finansiella instrument
[member]]

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchasedO
rOriginatedCreditimpairedMember

member

Finansiella instrument köpta
eller utgivna kreditförsämrade
[member]

Detta element står för finansiella instrument som köptes eller
utgavs som kreditförsämrade. [Se: Kreditförsämrade finansiella
instrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 35H c,
upplysningar: IFRS 7 35M c

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectToEn X instant,
forceableMasterNettingArrange
credit
mentOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssets

Finansiella instrument som
omfattas av ett rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller ett liknande avtal som
inte avräknas mot finansiella
tillgångar

De finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas
mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel:
IFRS 7 13C d i

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubjectToEn X instant,
forceableMasterNettingArrange
debit
mentOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilities

Finansiella instrument som
omfattas av ett rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller ett liknande avtal som
inte avräknas mot finansiella
skulder

De finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas
mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel:
IFRS 7 13C d i

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair
ValuePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAtTimeOfDerecog
nition

Finansiella instrument vars
verkliga värde tidigare inte
kunde beräknas på ett tillför
litligt sätt vid tidpunkten för
borttagandet från balansräk
ningen

Beloppet, vid tidpunkten för borttagandet från balansräkningen,
för borttagna finansiella instrument vars verkliga värde tidigare
inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 30 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X instant
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

FinancialLiabilities

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Finansiella skulder

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar
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Belopp för skulder som är a) en avtalsenlig förpliktelse: I) att upplysningar: IFRS 7 25
erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat
företag, eller ii) byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld
med annat företag under villkor som kan vara oförmånliga för
företaget, eller b) ett avtal som kommer att eller kan komma att
regleras med företagets egna egetkapitalinstrument och är i) ett
instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget
är eller kan bli förpliktigat att erlägga ett variabelt antal av
företagets egna egetkapitalinstrument, eller ii) ett derivat som
kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än
genom att byta ett fastställt belopp eller annan finansiell till
gång mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapital
instrument. För detta ändamål utgör teckningsrätter, optioner
eller teckningsoptioner för att förvärva ett fastställt antal av
företagets egna egetkapitalinstrument för ett fastställt kontant
belopp i vilken som helst valuta egetkapitalinstrument om
företaget erbjuder teckningsrätterna, optionerna eller teck
ningsoptionerna i proportionella andelar till alla sina befintliga
ägare till samma slag av egna egenkapitalinstrument som inte
är derivatinstrument. För dessa ändamål omfattar företagets
egna egetkapitalinstrument inte heller inlösbara finansiella in
strument som är klassificerade som egetkapitalinstrument enligt
punkterna 16A–16B i IAS 32, instrument som ålägger företa
get att endast vid likvidation erlägga en proportionell andel av
företagets nettotillgångar till en annan part och som klassifi
ceras som egetkapitalinstrument i enlighet med punkterna
16C–16D i IAS 32, eller instrument som är avtal om framtida
erhållande eller erläggande av företagets egna egetkapital
instrument. Undantag är att ett instrument som kan definieras
som en finansiell skuld klassificeras som ett egetkapitalinstru
ment om det har de egenskaper och uppfyller de villkor som
anges i punkterna 16A–16B eller punkterna 16C–16D i IAS
32. [Se: finansiella instrument, klass [member]; Finansiella
tillgångar; Derivat [member]]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
credit

Finansiella skulder som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, redovisat
värde efter tillämpning av
ändringar

Det redovisade värdet för finansiella skulder som påverkas av
ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
ersättning, efter tillämpning av ändringarna.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

X instant,
credit

Finansiella skulder som på
Det redovisade värdet för finansiella skulder som påverkas av
verkas av ändringar av IFRS 9 ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
för rätt till förtida inlösen med ersättning, omedelbart före tillämpning av ändringarna.
negativ ersättning, redovisat
värde omedelbart före tillämp
ning av ändringar

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
AfterApplyingAmendments

text

Finansiella skulder som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, värderings
kategori efter tillämpning av
ändringar

Värderingskategorin finansiella skulder som påverkas av änd
ringar av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
ersättning, efter tillämpning av ändringarna.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplying
Amendments

text

Finansiella skulder som på
verkas av ändringar av IFRS 9
för rätt till förtida inlösen med
negativ ersättning, värderings
kategorin omedelbart före till
lämpning av ändringar

Värderingskategorin finansiella skulder som påverkas av änd
ringarna av IFRS 9 för rätt till förtida inlösen med negativ
ersättning, omedelbart före tillämpning av ändringarna.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

X instant,
credit

Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde

De finansiella skulderna till upplupet anskaffningsvärde. Det
upplupna anskaffningsvärde till vilket de finansiella skulderna
värderas vid första redovisningstillfället minus återbetalningar,
plus eller minus ackumulerade periodiseringar vid användning
av effektivräntemetoden på eventuell skillnad mellan det ur
sprungliga beloppet och beloppet på förfallodagen. [Se: Fi
nansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 8 g,
upplysningar: IFRS 7 8 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

member

Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde, kate
gori [member]

Detta element står för kategorin finansiella skulder som vär
deras till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella skulder
till upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 8 g,
upplysningar: IFRS 7 8 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

member

Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde, klass
[member]

Detta element står för klassen finansiella skulder som värderas
till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 B2 a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Finansiella skulder, till verkligt
värde

Finansiella skulders verkliga värde. [Se: Till verkligt värde
[member]; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 25

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Finansiella skulder till verkligt
värde, klass [member]

Detta element står för klassen finansiella skulder som värderas
till verkligt värde. [Se: Finansiella skulder; Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 7 B2 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossCategory
Member

X instant,
credit

Beteckning

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultatet

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

De finansiella skulder som uppfyller ett av följande villkor: a) upplysningar: IFRS 7 8 e
De kan definieras som att de innehas för handel. b) Vid det
första redovisningstillfället kan de identifieras av företaget som
en post värderad till verkligt värde via resultatet. Ett företag
kan endast använda denna identifiering när detta är tillåtet
enligt punkt 4.3.5 i IFRS 9 (inbäddade derivat) eller när detta
leder till mer relevant information, eftersom a) den eliminerar
eller i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i vär
dering eller redovisning (”bristande överensstämmelse i redo
visningen”) som annars skulle uppkomma vid värdering av
tillgångar eller skulder eller redovisning av vinsterna och för
lusterna avseende dem på olika grunder, eller b) en grupp av
finansiella skulder eller finansiella tillgångar och finansiella
skulder som förvaltas och dess resultat utvärderas baserat på
verkligt värde, i enlighet med en dokumenterad riskhanteringseller investeringsstrategi och information om gruppen tillhan
dahålls internt på denna grund till företagets nyckelpersoner i
ledande ställning (enligt definition i IAS 24). [Se: Till verkligt
värde [member]; Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget
eller dess moderföretag [member]; Derivat [member]; Finan
siella tillgångar; Finansiella skulder]

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultatet
[abstract]

member

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultatet
[member]

Detta element står för kategorin finansiella skulder som vär
deras till verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella skulder
värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

X instant,
credit

Finansiella skulder som vär
deras till verkligt värde via
resultatet som kan definieras
som att de innehas för handel

De finansiella skulder som värderas till verkligt värde via
resultatet som kan definieras som att de innehas för handel. En
finansiell skuld klassificeras som att den innehas för handel om
den a) förvärvades eller uppkom med huvudsyfte att säljas
eller återköpas på kort sikt, b) vid det första redovisningstill
fället ingick i en portfölj med identifierade finansiella instru
ment som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett
nyligen uppvisat mönster av kortfristiga realiseringar av vinst,
eller c) är ett derivat (förutom ett derivat som är ett finansiellt
garantiavtal eller ett identifierat och effektivt säkringsinstru
ment). [Se: Finansiella skulder värderade till verkligt värde via
rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
credit

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resulta
tet, identifierade vid det första
redovisningstillfället eller se
nare

De finansiella skulder som värderas till verkligt värde via
resultatet, som identifierades vid det första redovisningstillfället
eller senare. [Se: Till verkligt värde [member]; Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via rapporten över total
resultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
member
eThroughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCategory
Member

Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resulta
tet, identifierade vid det första
redovisningstillfället eller se
nare, kategori [member]

Detta element står för kategorin finansiella skulder värderade
till verkligt värde via resultatet, som identifierades vid det
första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade vid det
första redovisningstillfället eller senare]

upplysningar: IFRS 7 8 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCate
goryMember

member

Finansiella skulder som vär
deras till verkligt värde via
resultatet som kan definieras
som att de innehas för handel,
kategori [member]

Detta element står för kategorin finansiella skulder som vär
deras till verkligt värde via resultatet som kan definieras som
att de innehas för handel. [Se: Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de
innehas för handel]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyAfterInitial
ApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Finansiella skulder, redovisat
värde omedelbart efter första
tillämpning av IFRS 9

Det redovisade värdet för finansiella skulder omedelbart efter
den första tillämpningen av IFRS 9. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyBeforeInitial
ApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Finansiella skulder, redovisat
värde omedelbart före första
tillämpning av IFRS 9

Det redovisade värdet av finansiella skulder per den första
tillämpningsdagen för IFRS 9, som fastställts i enlighet med
IAS 39 eller i enlighet med en tidigare version av IFRS 9 (om
företagets val att tillämpa IFRS 9 omfattar mer än ett datum
för första tillämpning för olika krav). [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42I a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategoryMem
ber

member

Finansiella skulder, kategori
[member]

Detta element står för aggregerade kategorier av finansiella
skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kategorier
av finansiella skulder”, om inget annat element används. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterInitial
ApplicationOfIFRS9

text

Finansiella skulder, vär
Värderingskategorin för finansiella skulder omedelbart efter
deringskategori omedelbart ef den första tillämpningen av IFRS 9. [Se: Finansiella skulder]
ter första tillämpning av IFRS
9

upplysningar: IFRS 7 42I b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement text
CategoryImmediatelyBeforeInitial
ApplicationOfIFRS9

Finansiella skulder, vär
deringskategori omedelbart
före första tillämpning av
IFRS 9

Värderingskategorin för finansiella skulder per den första till
lämpningsdagen för IFRS 9, som fastställts i enlighet med IAS
39 eller i enlighet med en tidigare version av IFRS 9 (om
företagets val att tillämpa IFRS 9 omfattar mer än ett datum
för första tillämpning för olika krav). [Se: Finansiella skulder]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Finansiella skulder, klass
[member]

Detta element står för aggregerade klasser av finansiella skul upplysningar: IFRS 9 7.2.34,
der. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av fi
upplysningar: IFRS 7 6,
nansiella skulder”, om inget annat element används. [Se: Fi upplysningar: IFRS 7 42I
nansiella skulder]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOutsideS
copeOfIFRS7Member

member

Finansiella skulder utanför
tillämpningsområdet för IFRS
7, klass [member]

Detta element står för finansiella skulder utanför tillämp
ningsområdet för IFRS 7, klass. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 B2 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe X instant,
signatedAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9

Finansiella skulder som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som inte längre
är identifierade som sådana,
första tillämpning av IFRS 9

Det redovisade värdet av finansiella skulder i rapporten över
finansiell ställning som tidigare identifierats som värderade till
verkligt värde via resultatet men inte längre är identifierade
som sådana. vid företagets första tillämpning av IFRS 9. [Se:
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via rapporten
över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 42I c

upplysningar: IFRS 7 42I a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe
signatedAtFairValueThroughPro
fitOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
credit

Finansiella skulder som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som omklassifi
cerats på grund av krav i IFRS
9, första tillämpning av IFRS
9

De finansiella skulder i rapporten över finansiell ställning som
tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via re
sultatet men som inte längre är identifierade som sådana, och
som omklassificerades på grund av kraven i IFRS 9 när fö
retaget tillämpade IFRS 9 första gången. [Se: Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via rapporten över total
resultat]

upplysningar: IFRS 7 42I c

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDe
signatedAtFairValueThroughPro
fitOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Finansiella skulder som tidi
gare identifierats som vär
derade till verkligt värde via
resultatet men som frivilligt
omklassificerats, första till
lämpning av IFRS 9

De finansiella skulder i rapporten över finansiell ställning som
tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via re
sultatet men som inte längre är identifierade som sådana, och
som företaget frivilligt valde att omklassificera när företaget
tillämpade IFRS 9 första gången. [Se: Finansiella skulder
värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 42I c

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifiedIn
toEquity

X duration

Finansiella skulder omklassifi De finansiella skulder som omklassificerats till eget kapital.
cerade till eget kapital
[Se: Eget kapital; Finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 80A

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Finansiella skulder som redo
visas per förvärvstidpunkten

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för finansi
ella skulder som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Finansiella
skulder; Rörelseförvärv [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FinancialLiabilitiesThatWereDe
signatedAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossBefore
ApplicationOfAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensationTha
tAreNoLongerSoDesignated

X instant,
credit

Finansiella skulder som före
tillämpning av ändringarna av
IFRS 9 för rätt till förtida in
lösen med negativ ersättning
identifierades som värderade
till verkligt värde via resultatet
men som inte längre identifie
ras på det sättet

Värdet för finansiella skulder i rapporten över finansiell ställ upplysningar: IFRS 9 7.2.34 c
ning som tidigare identifierats som värderade till verkligt värde
via resultatet men som inte längre identifieras på det sättet när
företaget tillämpar ändringarna av IFRS 9 för rätt till förtida
inlösen med negativ ersättning. [Se: Finansiella skulder vär
derade till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

member

Finansiella skulder, typ [mem Detta element står för aggregerade typer av finansiella skulder.
ber]
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Typer av finansiella
skulder”, om inget annat element används. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 B52,
upplysningar: IFRS 7 B51

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Finansiell risk [member]

Detta element står för risken för en eventuell framtida för
ändring i en eller flera av en viss räntesats, ett visst pris på ett
finansiellt instrument, ett visst råvarupris, en viss valutakurs,
ett visst pris- eller ränteindex, kreditbetyg eller kreditindex
eller någon annan variabel, förutsatt att variabeln när det gäller
en icke-finansiell variabel inte är specifik för någon av
avtalsparterna.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Nuvarande färdigvaror

En klassificering av nuvarande lager som utgör den mängd
varor som har lämnat produktionsprocessen och hålls till för
säljning i den löpande verksamheten. [Se: Varulager]

exempel: IAS 1 78 c, allmän
praxis: IAS 2 37

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Fem år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade fem år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01,
IFRS 17 127 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FixedInterestRateMember

member

Fast räntesats [member]

Detta element står för en fast räntesats. [Se: Ränterisk [mem allmän praxis: IFRS 7 39
ber]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Fastprisavtal [member]

Detta element står för fastprisavtal med kunder.

exempel: IFRS 15 B89 d

ifrs-full

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Fast inredning

Mängden fast inredning, som inte är permanent monterad på
fastigheter och som används i företagets verksamhet.

exempel: IAS 16 37 g

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Fast inredning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar i form av fast inredning som inte är permanent mon
terad på fastigheter. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 g

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBenefit
PlansMember

member

Förmånsbestämda planer enligt
vilka pensioner utgår med
överenskomna belopp [mem
ber]

Detta element står för förmånsbestämda planer enligt vilka
pensioner utgår med överenskomna belopp. [Se: Förmåns
bestämda planer för pension [member]]

exempel: IAS 19 138 b

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Rörlig räntesats [member]

Detta element står för en räntesats som inte är fast. [Se: Rän allmän praxis: IFRS 7 39
terisk [member]]

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Utländska länder [member]

Detta element står för länder utanför företagets hemvistland.
[Se: Hemvistland [member]]

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

Valutakurser [abstract]

upplysningar: IFRS 8 33 b,
upplysningar: IFRS 8 33 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ForwardContractMember

member

Terminskontrakt [member]

Detta element står för ett kontrakt mellan två parter för köp
eller försäljning av en underliggande tillgång på ett angivet
framtida datum för ett avvecklingspris som fastställs på för
hand.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Fyra år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade fyra år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Intäkt från franchiseavgifter

Intäkterna från franchiseavgifter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchiseavtal [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar i
form av rätten att driva en verksamhet med användning av
namn, varor, tjänster, metoder, reklamstöd, marknadsföring och
artiklar från ett annat företag. [Se: Immateriella tillgångar andra
än goodwill]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X duration,
debit

Kostnader för bränsle och
energi

Kostnaderna på grund av förbrukning av bränsle och energi.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

Kostnader på grund av bränsleförbrukning.

allmän praxis: IAS 1 112 c

Kostnader för bränsle och
energi [abstract]

X duration,
debit

Bränslekostnader
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansAxis

axis

Finansieringslösningar för för
månsbestämda planer [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined
BenefitPlansMember

member

Finansieringslösningar för för
månsbestämda planer [mem
ber]

Detta element står för alla förmånsbestämda planer när de
exempel: IAS 19 138 e
delas upp efter förmånsbestämda planers finansieringslösning
ar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Finansieringslös
ningar för förmånsbestämda planer”, om inget annat element
används.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Terminskontrakt [member]

Detta element står för ett standardiserat, börshandlat kontrakt
för köp eller försäljning av en underliggande tillgång på ett
angivet framtida datum för ett avvecklingspris som fastställs på
förhand.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Vinst (förlust) till följd av
borttagande från rapporten
över finansiell ställning av fi
nansiella tillgångar som vär
deras till upplupet anskaff
ningsvärde

Vinsten (förlusten) till följd av borttagande från rapporten över
finansiell ställning av finansiella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till
upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IAS 1 82 aa

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasuredA
tAmortisedCostAbstract

Vinst (förlust) till följd av
borttagande från rapporten
över finansiell ställning av fi
nansiella tillgångar som vär
deras till upplupet anskaff
ningsvärde [abstract]

exempel: IAS 19 138 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainLossArisingFromDifference X duration,
BetweenCarryingAmountOfFinan credit
cialLiabilityExtinguishedAndCon
siderationPaid

Vinst (förlust) på grund av
skillnad mellan redovisat värde
för utsläckt finansiell skuld
och erlagd ersättning

Vinst (förlust) på grund av skillnaden mellan det redovisade
värdet för den utsläckta finansiella skulden och värderingen av
erlagd ersättning (utfärdade egetkapitalinstrument) till ford
ringsägaren. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRIC 19 11

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X duration,
credit

Vinst (förlust) för finansiella
tillgångar som har tagits bort
från rapporten över finansiell
ställning på överföringsdatu
met

Den vinst (förlust) som redovisas för finansiella tillgångar som
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning på dagen
för överföringen av tillgångarna. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42G a

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreatest
TransferActivity

X duration,
credit

Vinst (förlust) från över
föringsaktivitet under den pe
riod när den största över
föringsaktiviteten ägde rum

upplysningar: IFRS 7 42G c ii
Vinst (förlust) som redovisats från överföring av finansiella
tillgångar under den del av rapportperioden när den största
överföringsaktiviteten ägde rum, när det totala beloppet intäk
ter från överföringsaktiviteten (som uppfyller villkoren för
borttagning från balansräkningen) inte är jämnt fördelat under
rapportperioden. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfConsoli
dationOfSubsidiariesDueToChan
geOfInvestmentEntityStatus

X duration,
credit

Vinst (förlust) vid upphörande
av konsolidering av dotterfö
retag på grund av ändring i
investmentföretagets status

Vinst (förlust) som uppstår vid upphörandet av konsolide
upplysningar: IFRS 12 9B b
ringen av dotterföretag på grund av ändring i investmentföre
tagets status. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text
block]; Dotterföretag [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgedItemUsedAsBasisFor
RecognisingHedgeIneffectiveness

X duration,
credit

Vinst (förlust) vid förändring i
verkligt värde för säkrad post
som används för redovisning
av säkringsineffektivitet

upplysningar: IFRS 7 24B a iv,
Vinsten (förlusten) vid förändring i verkligt värde för den
säkrade post som används för redovisning av säkringsineffek upplysningar: IFRS 7 24B b i
tivitet. Med säkringsineffektivitet avses i vilken utsträckning
förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrings
instrumentet är större eller mindre än motsvarande förändringar
för den säkrade posten.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgingInstrumentUsedAs
BasisForRecognisingHedgeInef
fectiveness

X duration,
credit

Vinst (förlust) vid förändring i
verkligt värde för säkrings
instrument som används för
redovisning av säkringsinef
fektivitet

Vinsten (förlusten) vid förändring i verkligt värde för säk
ringsinstrumentet som används för redovisning av säkrings
ineffektivitet. Med säkringsineffektivitet avses i vilken ut
sträckning förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för
säkringsinstrumentet är större eller mindre än motsvarande
förändringar för den säkrade posten.

upplysningar: IFRS 7 24A c

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffectOfLi X duration,
mitingNetDefinedBenefitAssetTo debit
AssetCeiling

Vinst (förlust) på förändringar
som begränsar en förmåns
bestämd nettotillgång till till
gångstaket, med undantag för
ränteintäkter eller räntekost
nader, förmånsbestämd nettos
kuld (nettotillgång)

Minskningen (ökningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av vinsten (förlusten) vid förändringar som
begränsar en förmånsbestämd nettotillgång till tillgångstaket,
med undantag för belopp som ingår i ränteintäkter eller rän
tekostnader. [Se: Ränteintäkter; Förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång); Räntekostnader (ränteintäkter), förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainLossOnChangesInEffectOfLi X duration,
mitingReimbursementRightsToAs debit
setCeiling

Vinst (förlust) på förändringar
som begränsar rättigheter till
ersättning till tillgångstaket,
med undantag för ränteintäkter
eller räntekostnader, rättigheter
till ersättning

Ökningen (minskningen) i rättigheter till ersättning till följd av
vinsten (förlusten) vid förändringar som begränsar en rättighet
till ersättning till tillgångstaket, med undantag för belopp som
ingår i ränteintäkter eller räntekostnader. [Se: Ränteintäkter;
Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång); Ränteintäkter, rät
tigheter till ersättning]

upplysningar: IAS 19 141 c iv

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFinan X duration,
cialInstrumentAsMeasuredAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossBecau
seCreditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

Vinst (förlust) vid identifiering
av finansiellt instrument vär
derat till verkligt värde via re
sultatet eftersom ett kreditde
rivat används för att hantera
kreditrisk

Den vinst (förlust) som redovisas vid identifiering av ett fi
nansiellt instrument, eller en del av det, som värderat till
verkligt värde via resultatet eftersom ett kreditderivat används
för att hantera kreditrisken för detta finansiella instrument. [Se:
Kreditrisk [member]; Derivat [member]; Finansiella instrument,
klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 24G b

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness

Vinst (förlust) på säkrings
ineffektivitet

Vinsten (förlusten) på säkringsineffektivitet. Med säkrings
ineffektivitet avses i vilken utsträckning förändringar i verkligt
värde eller kassaflöde för säkringsinstrumentet är större eller
mindre än motsvarande förändringar för den säkrade posten.

upplysningar: IFRS 7 24C a i

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness
Abstract

X duration,
credit

Vinst (förlust) på säkrings
ineffektivitet [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainLossOnHedgeIneffectiveness X duration,
RecognisedInOtherComprehensi
credit
veIncome

Vinst (förlust) på säkrings
ineffektivitet som redovisas i
övrigt totalresultat

Vinsten (förlusten) på säkringsineffektivitet som redovisas i
övrigt totalresultat. [Se: Vinst (förlust) på säkringsineffektivi
tet]

upplysningar: IFRS 7 24C a i

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness X duration,
RecognisedInProfitOrLoss
credit

Vinst (förlust) på säkrings
ineffektivitet som redovisas i
resultatet

Vinsten (förlusten) på säkringsineffektivitet som redovisas i
resultatet. [Se: Vinst (förlust) på säkringsineffektivitet]

upplysningar: IFRS 7 24C a i,
upplysningar: IFRS 7 24C b ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

Vinst (förlust) på omvärdering,
förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång)

Minskningen (ökningen) i en förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) till följd av omvärdering av denna förmåns
bestämda nettoskuld (nettotillgång). [Se: Förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOf
NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Abstract

Vinst (förlust) på omvärdering,
förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) [abstract]

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOfRe X duration,
imbursementRights
debit

Vinst (förlust) på omvärdering,
rättigheter till ersättning

Ökningen (minskningen) i rättigheter till ersättning till följd av
omvärderingen av rättigheter till ersättning. [Se: Rättigheter till
ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141 c

ifrs-full

GainLossOnRemeasurementOfRe
imbursementRightsAbstract

Vinst (förlust) på omvärdering,
rättigheter till ersättning [ab
stract]

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

GainLossRecognisedAsResultOf
RemeasuringToFairValueEquity
InterestInAcquireeHeldByAcqui
rerBeforeBusinessCombination

X duration,
credit

Vinst (förlust) som redovisas
till följd av omvärdering till
verkligt värde av eget kapital i
förvärvad enhet som innehas
av förvärvare före rörelseför
värv

Vinsten (förlusten) som redovisas till följd av omvärdering till
verkligt värde av det egna kapitalet i den förvärvad enhet som
innehas av förvärvaren före rörelseförvärvet. [Se: Rörelseför
värv [member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnFinancial
InstrumentsWhoseFairValuePre
viouslyCouldNotBeReliablyMea
sured

X duration,
credit

Vinst (förlust) som redovisas
vid borttagandet av finansiella
instrument vars verkliga värde
tidigare inte kunde beräknas
på ett tillförlitligt sätt

Vinsten (förlusten) som redovisas vid borttagandet av finansi upplysningar: IFRS 7 30 e – sista
ella instrument vars verkliga värde tidigare inte kunde beräknas giltighetsdag 2021-01-01
på ett tillförlitligt sätt. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure
mentToFairValueLessCostsToSel
lOrOnDisposalOfAssetsOrDis
posalGroupsConstitutingDisconti
nuedOperation

X duration,
credit

Vinst (förlust) som redovisas
vid värderingen till verkligt
värde efter avdrag för försälj
ningskostnader eller vid avytt
ringen av de tillgångar eller de
avyttringsgrupper som utgör
den avvecklade verksamheten

Vinsten (förlusten) som redovisas vid värderingen till verkligt
värde efter avdrag för försäljningskostnader eller vid avytt
ringen av de tillgångar eller de avyttringsgrupper som utgör
den avvecklade verksamheten. [Se: Avvecklade verksamheter
[member]]

upplysningar: IFRS 5 33 b iii

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifi
ableAssetsAcquiredOrLiabilitie
sAssumedInBusinessCombination

X duration,
credit

Vinst (förlust) som avser
identifierbara tillgångar som
förvärvats eller skulder som
övertagits i rörelseförvärv och
som har en sådan storlek, ka
raktär eller omfattning att
upplysningar om den har be
tydelse för förståelsen av det
sammanslagna företagets fi
nansiella rapporter

Den vinst (förlust) som både a) avser identifierbara förvärvade
tillgångar eller övertagna skulder i ett rörelseförvärv, och b)
har en sådan storlek, karaktär eller omfattning att upplysningar
om den har betydelse för förståelsen av det sammanslagna
företagets finansiella rapporter. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 e

upplysningar: IFRS 3 B64 p ii
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainOnRecoveryOfLoansAndAd
vancesPreviouslyWrittenOff

X duration,
credit

Vinst på återvinning av tidi
gare nedskrivna lån och för
skott

Vinsten på återvinning av tidigare nedskrivna lån och förskott.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPurcha
seTransaction

X duration,
credit

Vinst som redovisats vid för
värv till lågt pris

Den eventuella vinst som redovisats i ett rörelseförvärv i vilket upplysningar: IFRS 3 B64 n i
nettovärdet av identifierbara förvärvade tillgångar och över
tagna skulder är större än summan av den överförda ersätt
ningen, innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade
enheten och verkligt värde för förvärvarens tidigare egetkapi
talandel i det förvärvade företaget. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]]

ifrs-full

GainsArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

X duration,
credit

Vinster till följd av bortta
gande från rapporten över fi
nansiell ställning av finansiella
tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde

Vinsten, som redovisas i rapporten över totalresultatet, som
uppstår genom borttagande från rapporten över finansiell
ställning av finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till upplupet
anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20A

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDifferen
ceBetweenPreviousCarrying
AmountAndFairValueOfFinancia
lAssetsReclassifiedAsMeasure
dAtFairValue

X duration,
credit

Vinster (förluster) som beror
på skillnaden mellan tidigare
upplupet anskaffningsvärde
och verkligt värde för finansi
ella tillgångar som omklassifi
cerats från kategorin värderade
till upplupet anskaffningsvärde
till kategorin värderade till
verkligt värde via resultatet

Vinsterna (förlusterna) som beror på skillnaden mellan det
tidigare upplupna anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
för finansiella tillgångar som omklassificerats från kategorin
värderade till upplupet anskaffningsvärde till kategorin vär
derade till verkligt värde via resultatet. [Se: Till verkligt värde
[member]; Anläggningstillgångar till upplupet anskaffnings
värde]

upplysningar: IAS 1 82 ca
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesArisingFromSaleAnd X duration,
LeasebackTransactions
credit

Vinster (förluster) från sale
and leaseback-transaktioner

Vinsterna (förlusterna) från sale and leaseback-transaktioner.

upplysningar: IFRS 16 53 i

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSett
lementsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Vinster (förluster) från regle
ringar, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Minskningen (ökningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av regleringar. Regleringar är transaktioner
som eliminerar alla fortsatta legala eller informella förpliktelser
avseende vissa eller samtliga ersättningar som tillhandahålls
enligt en förmånsbestämd plan, andra än en utbetalning av
ersättningar till anställda eller för deras räkning som anges i
villkoren för planen och inkluderas i de aktuariella antagan
dena. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång); För
månsbestämda planer [member]; Aktuariella antaganden
[member]]

upplysningar: IAS 19 141 d

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsale
FinancialAssets

X duration,
credit

Vinster (förluster) på säljbara
finansiella tillgångar

Vinsterna (förlusterna) av säljbara finansiella tillgångar. [Se:
Finansiella tillgångar som kan säljas]

upplysningar: IFRS 7 20 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
BeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på kassaflö De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
dessäkringar, före skatt
kassaflödessäkringar, före skatt. [Se: Kassaflödessäkringar
[member]]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 7 23 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
NetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på kassaflö De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
kassaflödessäkringar, efter avdrag för skatt. [Se: Kassaflödes
dessäkringar, efter avdrag för
skatt
säkringar [member]]

upplysningar: IAS 1 91 a,
upplysningar: IFRS 7 24C b i,
upplysningar: IFRS 7 24E a,
upplysningar: IFRS 7 23 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueEstimatesOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring i verkligt värde minus
försäljningskostnader för bio
logiska tillgångar under den
innevarande perioden

Vinsterna (förlusterna) under den innevarande perioden vid
förändring i verkligt värde minus försäljningskostnader för
biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring av det verkliga värdet för
derivat

Vinsterna (förlusterna) till följd av förändring av det verkliga
värdet för derivat som redovisas i resultatet. [Se: Derivat
[member]]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivativesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpreads
BeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på föränd
ring i värdet på valutaba
sisspread, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på valutabasisspread, före skatt. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForeignCurrencyBasisSpreads
NetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på föränd
ring i värdet på valutaba
sisspread, efter avdrag för
skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på valutabasisspread, efter avdrag för skatt.
[Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsBeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring i värdet på terminsdelar i
terminskontrakt, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt, före
skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b

Vinster (förluster) vid föränd
ring av det verkliga värdet för
derivat [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnChangeInValue
OfForwardElementsOfForward
ContractsNetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring i värdet på terminsdelar i
terminskontrakt, efter avdrag
för skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt, efter
avdrag för skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsBeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring i värdet på optioners
tidsvärde, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på optioners tidsvärde, före skatt. [Se:
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValue
OfTimeValueOfOptionsNetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid föränd
ring i värdet på optioners
tidsvärde, efter avdrag för
skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
förändring i värdet på optioners tidsvärde, efter avdrag för
skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
mentProperties
credit

Vinster (förluster) på avytt
ringar av förvaltningsfastighe
ter

Vinsterna (förlusterna) på avyttringar av förvaltningsfastighe
ter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentPropertiesAbstract

Vinster (förluster) på avytt
ringar av förvaltningsfastighe
ter [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
mentPropertyCarriedAtCostOrI
credit
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

Vinster (förluster) på avytt
ringar av förvaltningsfastighe
ter som redovisas till anskaff
ningsvärde eller i enlighet med
IFRS 16 inom ramen för mo
dellen med verkligt värde

Vinster (förluster) på avyttringar av förvaltningsfastigheter som
redovisas till anskaffningsvärde eller i enlighet med IFRS 16
inom ramen för modellen med verkligt värde. [Se: Till an
skaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för
modellen med verkligt värde [member]; Förvaltningsfastighe
ter]

upplysningar: IAS 40 78 d iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
ments
credit

Vinster (förluster) på avytt
ringar av placeringar

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentsAbstract

Vinster (förluster) på avytt
ringar av placeringar [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNonc
urrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNonc
urrentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOther
NoncurrentAssets

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
credit

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

X duration,
credit

Hänvisningar

Vinsterna (förlusterna) på avyttringar av placeringar.

upplysningar: IAS 1 98 d

Vinsterna (förlusterna) på avyttringar av anläggningstillgångar.
[Se: Anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

Vinster (förluster) på avytt
ringar av andra anläggnings
tillgångar

Vinsterna (förlusterna) på avyttringar av andra anläggnings
tillgångar. [Se: Andra anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98

Vinster (förluster) på avytt
ringar av materiella anlägg
ningstillgångar

Vinsterna (förlusterna) på avyttringar av materiella anlägg
ningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 c

Vinster (förluster) på avytt
ringar av anläggningstillgångar

Vinster (förluster) på avytt
ringar av anläggningstillgångar
[abstract]

Vinster (förluster) på avytt
ringar av materiella anlägg
ningstillgångar [abstract]
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationBeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på valuta
kursdifferenser vid omräkning,
före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
valutakursdifferenser vid omräkning av finansiella rapporter i
utlandsverksamheter, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på valuta
kursdifferenser vid omräkning,
efter avdrag för skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
valutakursdifferenser vid omräkning av finansiella rapporter i
utlandsverksamheter, efter avdrag för skatt. [Se: Övrigt total
resultat]

upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDifferen
cesOnTranslationRecognised
InProfitOrLoss

X duration,
credit

Valutakursvinst (förlust)

Valutakursdifferenser som redovisas i resultatet som uppkom
mer vid transaktioner i utländsk valuta, förutom sådana valu
takursdifferenser som uppkommit till följd av att finansiella
instrument värderats till verkligt värde via resultatet i enlighet
med IFRS 9. [Se: Till verkligt värde [member]; Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IAS 21 52 a,
exempel: IAS 7 A Rapport över
kassaflöden för ett annat företag än
ett finansinstitut

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPhysicalChan
gesBiologicalAssets

X duration

Vinster (förluster) vid juste
ringar av verkligt värde som
kan tillskrivas fysiska föränd
ringar, biologiska tillgångar

Vinsterna (förlusterna) vid förändringar i verkligt värde minus
försäljningskostnader för biologiska tillgångar på grund av
fysiska förändringar. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 51, exempel: IAS
41 Exempel 1 XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPriceChanges
BiologicalAssets

X duration

Vinster (förluster) vid juste
ringar av verkligt värde som
kan tillskrivas prisförändring
ar, biologiska tillgångar

Vinsterna (förlusterna) vid förändringar i verkligt värde minus
försäljningskostnader för biologiska tillgångar på grund av
prisförändringar på marknaden. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 51, exempel: IAS
41 Exempel 1 XYZ Dairy Ltd
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Vinster (förluster) vid juste
ringar av verkligt värde, bio
logiska tillgångar

Vinsterna (förlusterna) vid förändringar i verkligt värde minus
försäljningskostnader för biologiska tillgångar på grund av
både fysiska förändringar och prisförändringar på marknaden.
[Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 a

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssets

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentInvestmentProperty

X duration

Vinster (förluster) vid juste
ringar av verkligt värde, för
valtningsfastigheter

Vinsterna (förlusterna) vid förändringar av verkligt värde för
förvaltningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 d

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde

Vinsterna (förlusterna) på finansiella tillgångar som värderas
till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till
upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20 a vi

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet

Vinsterna (förlusterna) på finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 20 a i

Vinster (förluster) vid juste
ringar av verkligt värde, bio
logiska tillgångar [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet,
klassificerade som att de inne
has för handel

Vinsterna (förlusterna) på finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de innehas
för handel. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet, klassificerade som att de innehas för
handel; Vinster (förluster) på finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 20 a i – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecogni
tion

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet,
identifierade vid det första re
dovisningstillfället eller senare

Vinsterna (förlusterna) på finansiella tillgångar värderade till
upplysningar: IFRS 7 20 a i
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, identifie
rade vid det första redovisningstillfället eller senare; Vinster
(förluster) på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet,
obligatoriskt värderade till
verkligt värde

Vinsterna (förlusterna) på finansiella tillgångar som är obliga upplysningar: IFRS 7 20 a i
toriskt värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med
IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet, obligatoriskt värderade till verkligt värde; Vins
ter (förluster) på finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet; Finansiella skulder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeBefore
Tax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt total
resultat, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat, före skatt. [Se: Finansiella tillgångar som värderas
till verkligt värde via övrigt totalresultat; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 7 20 a viii

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeNetOf
Tax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt total
resultat, efter avdrag för skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat, efter avdrag för skatt. [Se: Finansiella tillgångar
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfAvailableforsa
leFinancialAssetsRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar som omklassifi
cerats från finansiella till
gångar som kan säljas som
redovisas i resultatet

De vinster (förluster) som redovisas i resultatet på finansiella
tillgångar som omklassificerats från kategorin finansiella till
gångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella tillgångar som omklassifi
cerats från finansiella till
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet som redo
visas i resultatet

De vinster (förluster) som redovisas i resultatet på finansiella
tillgångar som omklassificerats från kategorin värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

Vinster (förluster) på finansi
ella instrument [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtAmortisedCost
credit

Vinster (förluster) på finansi
ella skulder till upplupet an
skaffningsvärde

Vinsterna (förlusterna) på finansiella skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20 a v

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOrLoss credit

Vinster (förluster) på finansi
ella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet

Vinsterna (förlusterna) på finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 20 a i

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOrLos credit
sClassifiedAsHeldForTrading

Vinster (förluster) på finansi
ella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet,
klassificerade som att de inne
has för handel

Vinsterna (förlusterna) på finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet, som klassificeras som att de in
nehas för handel. [Se: Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultatet; Vinster (förluster) på finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 20 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnFinancialLiabilitie X duration,
sAtFairValueThroughProfitOr
credit
LossDesignatedAsUponInitialRe
cognition

Vinster (förluster) på finansi
ella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet,
identifierade vid det första re
dovisningstillfället eller senare

Vinsterna (förlusterna) på finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade
vid det första redovisningstillfället eller senare; Vinster (för
luster) på finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultatet]

upplysningar: IFRS 7 20 a i

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAttri
butableToHedgedRisk

X duration,
credit

Vinster (förluster) på säkrad
post som kan tillskrivas säkrad
risk, säkring av verkligt värde

Vinsterna (förlusterna) på säkrade poster i säkringar av verkligt
värde, som kan tillskrivas den säkrade risken. [Se: Säkringar
av verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 24 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperations
BeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på säkringar
av nettoinvesteringar i ut
landsverksamhet, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, före skatt.
[Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 39 102 a,
upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNetIn
vestmentsInForeignOperations
NetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på säkringar
av nettoinvesteringar i ut
landsverksamhet, efter avdrag
för skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, efter av
drag för skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 39 102 a,
IAS 1 91 a,
IFRS 9 6.5.13 a,
IFRS 7 24C b i,
IFRS 7 24E a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnHedgingInstrument

X duration,
credit

Vinster (förluster) på säk
ringsinstrument, säkringar av
verkligt värde

Vinsterna (förlusterna) på säkringsinstrument i säkringar av
verkligt värde. [Se: Säkringar av verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 24 a i – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturityIn
vestments

X duration,
credit

Vinster (förluster) på investe
ringar som hålls till dess de
förfaller

Vinsterna (förlusterna) på investeringar som hålls till dess de
förfaller. [Se: Investeringar som hålls till dess de förfaller]

upplysningar: IFRS 7 20 a iii –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf
CashFlowHedgesRecognised
InProfitOrLoss

X duration,
credit

Vinster (förluster) på ineffek
tivitet i kassaflödessäkringar
som redovisas i resultatet

Vinsterna (förlusterna) på den ineffektiva delen av kassaflö
dessäkringar som redovisas i resultatet. [Se: Kassaflödessäk
ringar [member]]

upplysningar: IFRS 7 24 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf
HedgesOfNetInvestmentsInFore
ignOperations

X duration,
credit

Vinster (förluster) på ineffek
tivitet i säkringar av netto
investeringar i utlandsverk
samheter som redovisas i re
sultatet

Vinsterna (förlusterna) på den ineffektiva delen av säkringar av
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter som redovisas i re
sultatet. [Se: Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksam
heter [member]]

upplysningar: IFRS 7 24 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecognitio
X duration,
nOfBiologicalAssetsForCurrentPe credit
riod

Vinster (förluster) vid första
redovisning av biologiska till
gångar och jordbruksprodukter
för den innevarande perioden

De aggregerade vinsterna (förlusterna) under den innevarande
perioden vid första redovisning av biologiska tillgångar och
jordbruksprodukter. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSett
lements

Vinster (förluster) på upp
görelser vid rättstvister

Vinsterna (förlusterna) på uppgörelser vid rättstvister.

upplysningar: IAS 1 98 f

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnLitigationSett
lementsAbstract

Vinster (förluster) på upp
görelser vid rättstvister [ab
stract]

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRecei
vables

X duration,
credit

Vinster (förluster) på lån och
fordringar

Vinsterna (förlusterna) på lån och fordringar. [Se: Lån och
fordringar]

upplysningar: IFRS 7 20 a iv –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPosi
tion

X duration,
credit

Vinst (förlust) på monetära
nettotillgångar och nettoskul
der

Vinster (förluster) som utgör den skillnad som uppkommer vid
inflationsjustering av icke-monetära tillgångar, eget kapital och
poster i rapporten över totalresultat och inflationsjustering av
tillgångar och skulder som är knutna till index i redovisning i
höginflationsländer.

upplysningar: IAS 29 9

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på nettoför
ändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering avse
ende poster som ska omklas
sificeras till resultatet, före
skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering
avseende poster som ska omklassificeras till resultatet, före
skatt. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [mem
ber]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 b

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBalan
cesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
credit

Vinster (förluster) på nettoför
ändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering avse
ende poster som ska omklas
sificeras till resultatet, efter
avdrag för skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat på
nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering
avseende poster som ska omklassificeras till resultatet, efter
avdrag för skatt. [Se: saldona på konton för uppskjuten re
glering [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesOnRemeasuringAvai X duration,
lableforsaleFinancialAssetsBefore credit
Tax

Vinster (förluster) vid omvär
dering av säljbara finansiella
tillgångar, före skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat vid
omvärdering av säljbara finansiella tillgångar, före skatt. [Se:
Finansiella tillgångar som kan säljas]

upplysningar: IAS 1 91 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 20 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringAvai
lableforsaleFinancialAssetsNetOf
Tax

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid omvär
dering av säljbara finansiella
tillgångar, efter avdrag för
skatt

De vinster (förluster) som redovisas i övrigt totalresultat vid
omvärdering av säljbara finansiella tillgångar, efter avdrag för
skatt. [Se: Finansiella tillgångar som kan säljas]

upplysningar: IAS 1 91 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 20 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIncrea
seInFairValueLessCostsToSell
NotInExcessOfRecognisedCumul
ativeImpairmentLoss

X duration,
credit

Vinster (förluster) vid senare
ökning av verkligt värde mi
nus försäljningskostnader som
inte är till högre belopp än det
redovisade ackumulerade vär
det för nedskrivningar eller
nedskrivning till verkligt värde
minus försäljningskostnader

Vinsterna vid senare ökning av verkligt värde minus försälj
ningskostnader (inte till högre belopp än det redovisade ac
kumulerade värdet för nedskrivningar) och förluster vid ned
skrivning till verkligt värde minus försäljningskostnader för
långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för
försäljning.

upplysningar: IFRS 5 41 c

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcluding
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementAssets

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat, med
undantag för valutakursdiffe
renser, värdering till verkligt
värde, tillgångar

De vinster (förluster) med undantag för valutakursdifferenser
som redovisas i övrigt totalresultat vid värdering av tillgångar
till verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt
totalresultat]

allmän praxis: IFRS 13 93 e ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcluding
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat med
undantag för valutakursdiffe
renser, värdering till verkligt
värde, företagets egna egetka
pitalinstrument

De vinster (förluster) med undantag för valutakursdifferenser
allmän praxis: IFRS 13 93 e ii
som redovisas i övrigt totalresultat vid värderingen till verkligt
värde av företagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verk
ligt värde [member]; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeExcluding
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementLiabilities

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat, med
undantag för valutakursdiffe
renser, värdering till verkligt
värde, skulder

De vinster (förluster) med undantag för valutakursdifferenser
som redovisas i övrigt totalresultat vid värderingen av skulder
till verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt
totalresultat]

allmän praxis: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssets

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat, in
klusive valutakursdifferenser,
värdering till verkligt värde,
tillgångar

De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
dovisas i övrigt totalresultat vid värderingen av tillgångar till
verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt to
talresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssetsAbstract

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat,
värdering till verkligt värde,
tillgångar [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
Instruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEntitysOwnEquity
InstrumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilitiesAbstract

X duration

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat in
klusive valutakursdifferenser,
värdering till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument

De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
dovisas i övrigt totalresultat vid värdering till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde
[member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii

De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
dovisas i övrigt totalresultat vid värdering av skulder till
verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt to
talresultat]

upplysningar: IFRS 13 93 e ii

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat,
värdering till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument [abstract]

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat, in
klusive valutakursdifferenser,
värdering till verkligt värde,
skulder

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat,
värdering till verkligt värde,
skulder [abstract]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentAssets

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat på
valutakursdifferenser, vär
dering till verkligt värde, till
gångar

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
övrigt totalresultat vid värdering av tillgångar till verkligt
värde. [Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat på
valutakursdifferenser, vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
övrigt totalresultat vid värderingen till verkligt värde av före
tagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde
[member]; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnExchan
geDifferencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i övrigt totalresultat på
valutakursdifferenser, vär
dering till verkligt värde,
skulder

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
övrigt totalresultat vid värdering av skulder till verkligt värde.
[Se: Till verkligt värde [member]; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IFRS 13 93 e ii

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnFinanci
alLiabilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedUponIniti
alRecognitionOrSubsequently

X duration,
credit

Vinster (förluster) redovisade i
övrigt totalresultat på finansi
ella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet,
identifierade vid det första re
dovisningstillfället eller senare

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i övrigt totalresultat på
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet,
som identifierades som sådana vid det första redovisningstill
fället eller senare. [Se: Vinster (förluster) på finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade vid det
första redovisningstillfället eller senare]

upplysningar: IFRS 7 20 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesRecognisedInPro
X duration,
fitOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLossesForAs
setsHeldAtEndOfPeriodFairValue
Measurement

Vinster (förluster) redovisade i
resultatet hänförliga till för
ändringen i orealiserade vins
ter eller förluster på tillgångar
som innehas i slutet av perio
den, värdering till verkligt
värde

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i resultatet för tillgångar
som värderas till verkligt värde som är hänförliga till föränd
ringen i orealiserade vinster eller förluster avseende dessa
tillgångar som innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Till
verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
X duration,
fitOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLossesForEn
titysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodFairValueMeasure
ment

Vinster (förluster) redovisade i
resultatet hänförliga till för
ändringen i orealiserade vins
ter eller förluster på företagets
egna egetkapitalinstrument
som innehas i slutet av perio
den, värdering till verkligt
värde

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i resultatet för företagets
egna egetkapitalinstrument som värderas till verkligt värde som
är hänförliga till förändringen i orealiserade vinster eller för
luster avseende dessa instrument som innehas i slutet av rap
portperioden. [Se: Till verkligt värde [member]; Företagets
egna egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
X duration,
fitOrLossAttributableToChangeI credit
nUnrealisedGainsOrLossesForLia
bilitiesHeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

Vinster (förluster) redovisade i
resultatet hänförliga till för
ändringen i orealiserade vins
ter eller förluster på skulder
som innehas i slutet av perio
den, värdering till verkligt
värde

Vinsterna (förlusterna) redovisade i resultatet för skulder som
värderas till verkligt värde som är hänförliga till förändringen i
orealiserade vinster eller förluster avseende dessa skulder som
innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 f
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet, med undan
tag för valutakursdifferenser,
värdering till verkligt värde,
tillgångar

Vinsterna (förlusterna) med undantag för valutakursdifferenser
som redovisas i övrigt totalresultat vid värderingen av till
gångar till verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet med undantag
för valutakursdifferenser, vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

De vinster (förluster) med undantag för valutakursdifferenser
som redovisas i resultatet vid värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde
[member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchangeDif
ferencesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet, med undan
tag för valutakursdifferenser,
värdering till verkligt värde,
skulder

De vinster (förluster) med undantag för valutakursdifferenser
som redovisas i resultatet vid värderingen av skulder till
verkligt värde. [Se: Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Vinster (förluster) som redo
De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
visas i resultatet, inklusive va dovisas i resultatet vid värderingen av tillgångar till verkligt
lutakursdifferenser, värdering
värde. [Se: Till verkligt värde [member]]
till verkligt värde, tillgångar

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet, värdering till
verkligt värde, tillgångar [ab
stract]

upplysningar: IFRS 13 93 e i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments
Abstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasurement
Liabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnBuyingReinsurance

X duration

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet inklusive va
lutakursdifferenser, värdering
till verkligt värde, företagets
egna egetkapitalinstrument

De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
dovisas i resultatet vid värderingen till verkligt värde av fö
retagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e i

Vinster (förluster) som redo
De vinster (förluster) inklusive valutakursdifferenser som re
visas i resultatet, inklusive va dovisas i resultatet vid värderingen av skulder till verkligt
lutakursdifferenser, värdering
värde. [Se: Till verkligt värde [member]]
till verkligt värde, skulder

upplysningar: IFRS 13 93 e i

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet, värdering till
verkligt värde, företagets eget
kapitalinstrument [abstract]

X duration

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet, värdering till
verkligt värde, skulder [ab
stract]

X duration,
credit

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet vid köp av
återförsäkring

De vinster (förluster) som redovisas i resultatet på företagets
köp av återförsäkring.

upplysningar: IFRS 4 37 b i – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GainsLossesRecognisedInPro
X duration
fitOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet på valuta
kursdifferenser, värdering till
verkligt värde, tillgångar

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
resultatet vid värderingen av tillgångar till verkligt värde. [Se:
Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
X duration
fitOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet på valuta
kursdifferenser, värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
resultatet vid värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

Vinster (förluster) som redo
visas i resultatet på valuta
kursdifferenser, värdering till
verkligt värde, skulder

De vinster (förluster) på valutakursdifferenser som redovisas i
resultatet vid värderingen av skulder till verkligt värde. [Se:
Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
X duration,
fitOrLossOnFinancialLiabilitiesAt credit
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecognitio
nOrSubsequently

Vinster (förluster) redovisade i
resultatet på finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet, identifierade vid
det första redovisningstillfället
eller senare

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i resultatet på finansiella
skulder som värderas till verkligt värde via resultatet, som
identifierades som sådana vid det första redovisningstillfället
eller senare. [Se: Vinster (förluster) på finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade vid det
första redovisningstillfället eller senare]

upplysningar: IFRS 7 20 a i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

Vinster (förluster) som redo
visas när kontrollen över dot
terföretag förloras

Vinsterna (förlusterna) som redovisas i samband med förlusten
av kontroll över ett dotterföretag, vilka kan tillskrivas det
tidigare bestämmande inflytandet.

upplysningar: IFRS 12 19

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValueOfDe X duration,
rivatives
credit

Vinster vid förändring av det
verkliga värdet för derivat

Vinsterna till följd av förändring av det verkliga värdet för
derivat som redovisas i resultatet. [Se: Derivat [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestment
Properties

X duration,
credit

Vinster på avyttringar av för
valtningsfastigheter

Vinsten på avyttringar av förvaltningsfastigheter. [Se: Förvalt allmän praxis: IAS 1 112 c
ningsfastigheter]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestments

X duration,
credit

Vinster på avyttringar av pla
ceringar

Vinsten på avyttringar av placeringar.

upplysningar: IAS 1 98 d

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncurren
tAssets

X duration,
credit

Vinster på avyttringar av an
läggningstillgångar

Vinsten på avyttringar av anläggningstillgångar. [Se: Anlägg
ningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfPropertyPlan X duration,
tAndEquipment
credit

Vinster på avyttringar av ma
teriella anläggningstillgångar

Vinsten på avyttringar av materiella anläggningstillgångar. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 c

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Vinster på uppgörelser vid
rättstvister

Vinsten på uppgörelser vid rättstvister.

upplysningar: IAS 1 98 f

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Spellicenser [member]

Detta element står för licenser avseende spel. [Se: Licenser
[member]]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Gasdistribution [member]

Detta element står för ett företags verksamhet avseende dis
tribution av gas.

exempel: IFRS 14 IE2, exempel:
IFRS 14 33

allmän praxis: IAS 1 85
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GeneralAndAdministrative
Expense

X duration,
debit

Allmänna kostnader och ad
ministrationskostnader

De kostnader som avser företagets allmänna verksamhet och
administration.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Geografiska områden [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IAS 19 138 a, exempel:
IFRS 15 B89 b, exempel: IFRS 17
96 b – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Geografiska områden [mem
ber]

Detta element står för aggregerade geografiska områden. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Geografiska områden”,
om inget annat element används.

exempel: IAS 19 138 a, exempel:
IFRS 15 B89 b, exempel: IFRS 17
96 b – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAtPo member
intInTimeMember

Varor eller tjänster som över
förs vid en viss tidpunkt
[member]

Detta element står för varor eller tjänster som överförs till
kunder vid en viss tidpunkt. [Se: Prestationsåtaganden som
uppfylls vid en viss tidpunkt [member]]

exempel: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredOver member
TimeMember

Varor eller tjänster som över
förs över tid [member]

Detta element står för varor eller tjänster som överförs till
kunder över tid. [Se: Prestationsåtaganden som uppfylls över
tid [member]]

exempel: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsumers
Member

Varor som säljs direkt till
konsumenter [member]

Detta element står för varor som säljs direkt till konsumenter.

exempel: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermediaries member
Member

Varor som säljs via mellan
händer [member]

Detta element står för varor som säljs via mellanhänder.

exempel: IFRS 15 B89 g

member
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

Goodwill

X instant,
debit

Goodwill

Beloppet på tillgångar som representerar framtida ekonomiska
fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett
rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat
redovisade. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWithout
HavingPreviouslyBeenIncludedIn
DisposalGroupClassifiedAsHeld
ForSale

X duration,
credit

Goodwill som tagits bort från
balansräkningen utan att dess
förinnan ha ingått i en avytt
ringsgrupp klassificerad som
att den innehas för försäljning

Beloppet på goodwill som tagits bort från balansräkningen
utan att dessförinnan ha ingått i en avyttringsgrupp klassifi
cerad som att den innehas för försäljning. [Se: Goodwill;
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 d iv

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor
TaxPurposes

X instant,
debit

Goodwill som förväntas vara
skattemässigt avdragsgill

Beloppet på goodwill i ett rörelseförvärv som förväntas vara
skattemässigt avdragsgill. [Se: Goodwill; Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 k

ifrs-full

GoodwillMember

member

Goodwill [member]

Detta element står för goodwill. [Se: Goodwill]

exempel: IAS 36 127

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcquisi X instant,
tionDate
debit

Goodwill som redovisas per
förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas från och med rörelseförvärvets för exempel: IFRS 3 B64, exempel:
värvstidpunkt för goodwill. [Se: Goodwill; Rörelseförvärv
IFRS 3 IE72
[member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMember

member

Myndighetskunder [member]

Detta element står för myndighetskunder. [Se: Den offentliga
sektorn [member]]

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

GovernmentDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av statliga skuldför
bindelser

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka ut
färdades av en stat. [Se: Innehav av skuldinstrument; Den
offentliga sektorn [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

IAS 1 54 c,
IAS 36 134 a,
IAS 36 135 a,
IFRS 3 B67 d
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GovernmentGrants

X instant,
credit

Statliga bidrag

Beloppet på stöd från staten i form av överföringar av resurser
till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet, redovisat som
förutbetalda intäkter. Statliga bidrag inkluderar inte sådana
former av statliga stöd som inte rimligtvis kan åsättas ett värde
och inte heller transaktioner med staten vilka inte kan särskiljas
från företagets normala affärstransaktioner. [Se: Den offentliga
sektorn [member]]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

GovernmentMember

member

Den offentliga sektorn [mem
ber]

Detta element står för regering, statliga organ och liknande
organ oavsett om de är lokala, nationella eller internationella.

upplysningar: IFRS 8 34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromInsuran member
ceContractsMember

Bruttobelopp som härrör från
försäkringsavtal [member]

Detta element står för det bruttobelopp som härrör från för
säkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

Redovisat bruttovärde [mem
ber]

Detta element står för det belopp till vilket en tillgång redo
visas första gången före avdrag för ackumulerad avskrivning
och ackumulerad nedskrivning på tillgången. [Se: Avskriv
ningar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 16 73 d vii,
upplysningar: IAS 38 118 c,
upplysningar: IAS 40 79 c,
upplysningar: IAS 41 54 f,
upplysningar: IFRS 3 B67 d,
upplysningar: IFRS 7 35I,
upplysningar: IFRS 7 35M,
exempel: IFRS 7 35N, allmän
praxis: IFRS 7 IG29 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, allmän
praxis: IFRS 7 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

member
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GrossContractualAmountsRecei
vableForAcquiredReceivables

X instant,
debit

Avtalade fordringar brutto för
förvärvade fordringar

De avtalade fordringarna brutto för förvärvade fordringar i
rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h ii

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffAga
instFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
debit

Finansiella bruttotillgångar av
räknade mot finansiella skul
der som kan räknas av, rätts
ligt bindande ramavtal om
nettning eller liknande avtal

Värdet på finansiella tillgångar som räknas av mot finansiella
skulder när ett företag a) för närvarande har en legal rätt att
kvitta de redovisade beloppen, och b) avser att antingen erhålla
eller betala ett nettobelopp eller erhålla betalning för fordran
och betala skulden vid samma tidpunkt. [Se: Finansiella till
gångar; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C b

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
debit

Finansiella bruttotillgångar
som kan räknas av, rättsligt
bindande ramavtal om nettning
eller liknande avtal

Bruttovärdet på redovisade finansiella tillgångar som antingen
kan räknas av eller omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal
om nettning eller liknande avtal. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 13C a

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSetOffA
gainstFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
credit

Finansiella bruttoskulder av
räknade mot finansiella till
gångar som kan räknas av,
rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller liknande avtal

De finansiella skulder som räknas av mot finansiella tillgångar
när ett företag a) för närvarande har en legal rätt att kvitta de
redovisade beloppen, och b) avser att antingen erhålla eller
betala ett nettobelopp eller erhålla betalning för fordran och
betala skulden vid samma tidpunkt. [Se: Finansiella tillgångar;
Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C b

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

X instant,
credit

Finansiella bruttoskulder som
kan räknas av, rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller liknande avtal

Bruttovärdet på redovisade finansiella skulder som antingen
kan räknas av eller omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal
om nettning eller liknande avtal. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Bruttoskulder i samband med
leasing

Värdet på avtalade ej diskonterade kassaflöden i förhållande
till skulder för leasingavtal före avdrag för finansiella avgifter.
[Se: Skulder i samband med leasing]

upplysningar: IFRS 16 58,
exempel: IFRS 7 B11D a

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Låneåtaganden brutto

Värdet på avtalade ej diskonterade kassaflöden för bruttoåta
ganden för att få ett lån.

exempel: IFRS 7 B11D e

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Bruttoresultat

Intäkterna minus kostnaderna för sålda varor. [Se: Kostnad för
sålda varor; Intäkter]

exempel: IAS 1 103

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

GSM-licenser [member]

Detta element står för licenser för ”Global System for Mobile
Communications”. [Se: Licenser och franchiseavtal]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garantier [member]

Detta element står för formella löften, ofta skriftliga, i vilka en
part tar på sig ansvaret för en annan parts skulder eller för
pliktelser, eller i vilka parten ger garantier om att vissa villkor
kommer att uppfyllas.

exempel: IFRS 7 B33
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Säkrad post, tillgångar

Värdet på en säkrad post, redovisad som en tillgång. [Se:
Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a i

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Säkrad post, skulder

Värdet på en säkrad post, redovisad som en skuld. [Se: Säk
rade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a i

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Säkrade poster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 24B

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Säkrade poster [member]

Detta element står för säkrade poster. En säkrad post kan vara upplysningar: IFRS 7 24B
en redovisad tillgång eller skuld, ett ej redovisat bindande
åtagande, en prognostiserad transaktion eller en nettoinveste
ring i en utlandsverksamhet. Den säkrade posten kan vara a) en
enskild post, eller b) en grupp av poster (med förbehåll för
punkterna 6.6.1–6.6.6 och B6.6.1–B6.6.16 i IFRS 9). En säk
rad post kan också vara en del av en sådan post eller grupp av
poster (se punkterna 6.3.7 och B6.3.7–B6.3.25 i IFRS 9). Detta
element utgör även standardvärdet för axeln ”Säkrade poster”,
om inget annat element används.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember

member

Hedgefondinvesteringar [mem Detta element står för investeringar i hedgefonder.
ber]

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 624

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Säkring av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter [member]

Detta element står för säkringar av företagets monetära poster
som ska erhållas från eller betalas till en utlandsverksamhet,
för vilken betalningen varken är planerad eller sannolikt
kommer att ske inom en överskådlig framtid. En utlandsverk
samhet är en enhet som är ett dotterföretag, ett intresseföretag,
ett joint venture eller en filial till ett rapporterande företag, där
rörelsen är registrerad i eller bedrivs i ett annat land eller i en
annan valuta jämfört med vad som gäller för det rapporterande
företaget.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInFore
ignOperationsMember

IAS 39
IFRS 7
IFRS 7
IFRS 7

86 c,
24A,
24B,
24C

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFore
ignOperationsAbstract

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedge
OfGroupOfItemsWithOffsett
ingRiskPositions

X duration,
credit

Säkringsvinster (säkringsför
luster) för säkring av en grupp
av poster med riskpositioner
som motverkar varandra

Säkringsvinsterna (säkringsförlusterna) för säkring av en grupp
av poster med riskpositioner som motverkar varandra.

upplysningar: IFRS 9 6.6.4,
upplysningar: IFRS 7 24C b vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Säkringsinstrument, tillgångar

Värdet på ett säkringsinstrument, redovisat som en tillgång.
[Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 24A a

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Säkringsinstrument, skulder

Värdet på ett säkringsinstrument, redovisat som en skuld. [Se:
säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 24A a

Säkring av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

HedgingInstrumentsAxis

axis

Säkringsinstrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 23A,
upplysningar: IFRS 7 24A

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Säkringsinstrument [member]

Detta element står för säkringsinstrument. Ett säkringsinstru upplysningar: IFRS 7 23A,
ment kan vara följande: a) Ett derivat som värderas till verkligt upplysningar: IFRS 7 24A
värde via resultatet, förutom vad gäller vissa utfärdade optioner
(se punkt B6.2.4 i IFRS 9). b) En finansiell tillgång som inte
är ett derivat eller en finansiell skuld som inte är ett derivat
som värderas till verkligt värde via resultatet såvida den inte är
en finansiell skuld som identifieras som värderad till verkligt
värde via resultatet för vilket beloppet för förändringen i
verkligt värde som härrör från förändringar i kreditrisken för
den skulden redovisas i övrigt totalresultat i enlighet med
punkt 5.7.7 i IFRS 9. För en säkring av valutarisk kan emel
lertid valutarisken för en finansiell tillgång som inte är ett
derivat eller en finansiell skuld som inte är ett derivat identi
fieras som ett säkringsinstrument förutsatt att detta inte är en
investering i ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har
valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalre
sultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9. Detta element utgör
även standardvärdet för axeln ”Säkringsinstrument”, om inget
annat element används.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

HeldtomaturityInvestments

X instant,
debit

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCatego member
ryMember

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Investeringar som hålls till
dess de förfaller

De finansiella tillgångar som inte är derivat och som har
upplysningar: IFRS 7 8 b – sista
fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid,
giltighetsdag 2021-01-01
som ett företag har för avsikt att hålla till förfall och även har
kapacitet till detta, med undantag av a) de som ett företag vid
första redovisningstillfället identifierar som att de värderas till
verkligt värde via resultatet, b) de som ett företag identifierar
som att de kan säljas, och c) de som motsvarar definitionen på
lånefodringar och kundfordringar. Ett företag ska inte klas
sificera några tillgångar som tillhörande kategorin investeringar
som hålls till dess de förfaller om företaget, under innevarande
räkenskapsår eller de två föregående räkenskapsåren, har sålt
eller omklassificerat mer än ett oväsentligt belopp i kategorin
investeringar som hålles till förfall före förfallotidpunkten (mer
än oväsentlig i förhållande till det sammanlagda innehavet i
kategorin investeringar som hålls till dess de förfaller) med
undantag av försäljningar eller omklassificeringar som i) är så
nära förfall eller den finansiella tillgångens inlösendatum (ex
empelvis mindre än tre månader före förfall) att förändringar i
marknadsräntan inte skulle ha en betydande inverkan på den
finansiella tillgångens verkliga värde, ii) sker efter det att
företaget har erhållit i stort sett hela den finansiella tillgångens
ursprungliga nominella belopp genom planerade betalningar
eller förskottsbetalningar, eller iii) är hänförliga till en isolerad
händelse som företaget inte har kontroll över, som är av en
gångskaraktär och som inte rimligen kunde förutses av före
taget. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Investeringar
som hålls till dess de förfaller; Förskottsbetalningar]

Investeringar som hålls till
dess de förfaller, kategori
[member]

Detta element står för finansiella tillgångar i kategorin in
vesteringar som hålls till dess de förfaller. [Se: Investeringar
som hålls till dess de förfaller]

upplysningar: IFRS 7 8 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Detta element står för den historiska volatiliteten för aktier som
används som värderingsindata.

HistoricalVolatilityForSharesMea
surementInputMember

member

Historisk volatilitet för aktier,
värderingsindata [member]

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/esef_role-000000

role

[000000] Taggar som måste
tillämpas om motsvarande in
formation finns i en rapport

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-110000

role

[110000] Allmän information
om finansiella rapporter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-210000

role

[210000] Rapport över finan
siell ställning, omsättningstill
gångar/anläggningstillgångar,
kortfristiga/långfristiga skulder

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-220000

role

[220000] Rapport över finan
siell ställning, likviditetsord
ning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-310000

role

[310000] Rapport över total
resultat, resultat, med funk
tionsindelning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-320000

role

[320000] Rapport över total
resultat, resultat, med kost
nadsslagsindelning

exempel: IFRS 13 B36 b
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-410000

role

410000] Rapport över totalre
sultat, OCI-komponenter som
redovisas efter avdrag för skatt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-420000

role

[420000] Rapport över total
resultat, OCI-komponenter
som redovisas före skatt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-610000

role

[610000] Rapport över för
ändringar i eget kapital

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800100

role

[800100] Underindelning av
tillgångar, skulder och eget
kapital

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800200

role

[800200] Analys av intäkter
och kostnader

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800400

role

[800400] Rapport över för
ändringar i eget kapital, ytter
ligare upplysningar

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800500

role

[800500] Förteckning över
noter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800600

role

[800600] Förteckning över re
dovisningsprinciper

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-810000

role

[810000] Noter – företags
information och uttalande om
IFRS-efterlevnad

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861000

role

[861000] Noter – analys av
övrigt totalresultat efter post

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861200

role

[861200] Noter – aktiekapital,
reserver och andra egetkapi
talandelar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-880000

role

[880000] Noter – ytterligare
upplysningar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_10_role-815000

role

[815000] Noter – händelser
efter rapportperioden

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_11_role-831710

role

[831710] Noter – entreprenad
avtal

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_12_role-835110

role

[835110] Noter – inkomst
skatter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_16_role-822100

role

[822100] Noter – materiella
anläggningstillgångar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_18_role-831110

role

[831110] Noter – intäkter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_19_role-834480

role

[834480] Noter – ersättningar
till anställda

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_2_role-826380

role

[826380] Noter – varulager

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_20_role-831400

role

[831400] Noter – statliga bi
drag

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_21_role-842000

role

[842000] Noter – effekterna av
ändrade valutakurser

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_23_role-836200

role

[836200] Noter – låneutgifter

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_24_role-818000

role

[818000] Noter – närstående

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_26_role-710000

role

[710000] Sammanställning
över förändringar i nettotill
gångar tillgängliga för ersätt
ningar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_27_role-825480

role

[825480] Noter – separata fi
nansiella rapporter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_29_role-816000

role

[816000] Noter – redovisning i
höginflationsländer

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_33_role-838000

role

[838000] Noter – resultat per
aktie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_34_role-813000

role

[813000] Noter – delårsrap
portering

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_36_role-832410

role

[832410] Noter – nedskriv
ningar

Hänvisningar
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Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_37_role-827570

role

[827570] Noter – övriga av
sättningar, eventualförpliktel
ser och eventualtillgångar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_38_role-823180

role

[823180] Noter – immateriella
tillgångar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_40_role-825100

role

[825100] Noter – förvalt
ningsfastigheter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_41_role-824180

role

[824180] Noter – jord- och
skogsbruk

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-510000

role

[510000] Rapport över kassaf
löden, direkt metod

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-520000

role

[520000] Rapport över kassaf
löden, indirekt metod

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-800300

role

[800300] Rapport över kassaf
löden, ytterligare upplysningar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-851100

role

[851100] Noter – rapport över
kassaflöden

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_8_role-811000

role

[811000] Noter – redovis
ningsprinciper, ändringar i
uppskattningar och bedöm
ningar samt fel

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_2_role-868500

role

[868500] Noter – medlems
andelar i ekonomiska för
eningar och liknande instru
ment

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_5_role-868200

role

[868200] Noter – rätter till
intressen i fonder för nedlägg
ning, återställande och miljöå
terställande åtgärder

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_1_role-819100

role

[819100] Noter – första
gången IFRS tillämpas

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_12_role-825700

role

[825700] Noter – andelar i
andra företag

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_13_role-823000

role

[823000] Noter – värdering till
verkligt värde

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_14_role-824500

role

[824500] Noter – konton för
uppskjuten reglering

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_15_role-831150

role

[831150] Noter – intäkter från
avtal med kunder

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_16_role-832610

role

[832610] Noter – leasingavtal

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_2_role-834120

role

[834120] Noter – avtal om
aktierelaterade ersättningar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_3_role-817000

role

[817000] Noter – rörelseför
värv

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_4_role-836500

role

[836500] Noter – försäkring
savtal

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_5_role-825900

role

[825900] Noter – anlägg
ningstillgångar som innehas
för försäljning och avvecklade
verksamheter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_6_role-822200

role

[822200] Noter – prospekte
ring efter samt utvärdering av
mineraltillgångar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_7_role-822390

role

[822390] Noter – finansiella
instrument

Hänvisningar
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esef_all

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_8_role-871100

role

[871100] Noter – rörelseseg
ment

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_axi_role

role

Valideringar av axelaggrege
ring

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_cro_role

role

Periodvalideringar

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_eps_role

role

Valideringar av resultat per
aktie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901000

role

[901000] Axel – retroaktiv
tillämpning och retroaktiv
omräkning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901100

role

[901100] Axel – avsteg från
IFRS-krav

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901500

role

[901500] Axel – datum för
skapande

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-903000

role

[903000] Axel – kvarvarande
och avvecklade verksamheter

Hänvisningar
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-904000

role

[904000] Axel – tillgångar och
skulder klassificerade som att
de innehas för försäljning

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-913000

role

[913000] Axel – koncernredo
visning och separata finansi
ella rapporter

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/sic_29_role-832900

role

[832900] Noter – avtal om
ekonomiska eller samhälleliga
tjänster

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_con_role

role

Bakgrundsvalideringar

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_fac_role

role

Valideringar av fakta och fot
noter

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_man_role

role

Valideringar av obligatorisk
märkning

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Posterna inte dimen
sionsmässigt kvalificerade

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_equ_role

role

Valideringar av faktalikvärdig
het

Hänvisningar
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Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg1_role

role

Negativa faktavalideringar 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg2_role

role

Negativa faktavalideringar 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_per_role

role

Procentvarningar

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_pos_role

role

Positiva faktavalideringar

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_tech_role

role

Tekniska valideringar

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs-dim_role-990000

role

[990000] Axel – fallissemang

es
ma_tech
nical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

role

Förhindrar normal användning
av poster (dvs. när det inte är
uttryckligen tillåtet) för scena
rio

es
ma_tech
nical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

role

Förhindrar normal användning
av poster (dvs. när det inte är
uttryckligen tillåtet) för seg
ment

Hänvisningar
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IdentifiableAssetsAcquiredLiabili
tiesAssumed

X instant,
debit

Identifierbara förvärvade till
gångar (övertagna skulder)

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för identifi
erbara nettotillgångar eller nettoskulder som övertagits i ett
rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssets
RecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Identifierbara immateriella till Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för identifi
gångar som redovisas per för erbara immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelseför
värv. [Se: Andra immateriella tillgångar än goodwill; Rörel
värvstidpunkten
seförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom
parativeInformation

text

Identifiering av ojusterad jäm Identifieringen av ojusterad jämförande information i
förande information
redovisningarna.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Beskrivning av identitet på
prisindex

Beskrivningen av identiteten på det allmänna prisindex som
används för att räkna om redovisningsinformation för ett fö
retag vars funktionella valuta är ett höginflationslands valuta.

upplysningar: IAS 29 39 c

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS-standarder [member]

Detta element står för standarder och tolkningar som utfärdats
av International Accounting Standards Board (IASB), vilka
består av a) internationella finansiella
rapporteringsstandarder (IFRS), b) internationella
redovisningsstandarder (IAS), c) IFRIC-tolkningar, och d)
SIC-tolkningar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Fi
nansiell effekt av övergång från tidigare redovisningsram till
IFRS”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 1 24

IFRS 10 C6B,
IFRS 11 C13B,
IAS 16 80 A,
IAS 27 18I,
IAS 38 130I,
IFRS 17 C27 –
2021-01-01
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Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ImmatureBiologicalAssetsMember

member

Omogna biologiska tillgångar
[member]

Detta element står för omogna biologiska tillgångar. Omogna
biologiska tillgångar är sådana som inte är redo att skördas
(när det gäller biologiska tillgångar som kan konsumeras) eller
som inte klarar återkommande skördar (när det gäller pro
ducerande biologiska tillgångar). [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Nedskrivning

Det belopp som redovisats som en minskning av det redo
visade värdet för en tillgång eller kassagenererande enhet till
dess återvinningsvärde. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IAS 36 130 b,
upplysningar: IAS 36 130 d ii

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecogni
sedFromCostsIncurredToObtai
nOrFulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Nedskrivning, tillgångar redo
visade från utgifter för att er
hålla eller fullgöra avtal med
kunder

Beloppet för nedskrivning av tillgångar som redovisas från
utgifterna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se:
Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller full
göra avtal med kunder; Nedskrivning]

upplysningar: IFRS 15 128 b

ifrs-full

ImpairmentLossImpairmentGai
nAndReversalOfImpairmentLoss
DeterminedInAccordanceWit
hIFRS9

X duration,
debit

Nedskrivning (uppskrivning
och återföring av nedskriv
ning) som fastställs i enlighet
med IFRS 9

Beloppet för nedskrivning, uppskrivning eller återföring av
nedskrivning som redovisas i resultatet i enlighet med punkt
5.5.8 i IFRS 9 och som uppkommer genom tillämpning av
nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9.

upplysningar: IAS 1 82 ba

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAssets

X duration,
debit

Nedskrivning av finansiella
tillgångar

Beloppet för nedskrivningar av finansiella tillgångar. [Se: Fi
nansiella tillgångar; Nedskrivning]

upplysningar: IFRS 7 20 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ImpairmentLossOnReceivablesOr X duration,
debit
ContractAssetsArisingFromCon
tractsWithCustomers

Nedskrivning av fordringar el Beloppet för nedskrivningar av fordringar eller avtalstillgångar
från avtal med kunder. [Se: Avtalstillgångar; Nedskrivning;
ler avtalstillgångar från avtal
Fordringar som härrör från avtal med kunder]
med kunder

upplysningar: IFRS 15 113 b

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Nedskrivning som redovisats i
övrigt totalresultat

Den nedskrivning som redovisats i övrigt totalresultat. En
upplysningar: IAS 36 126 c,
nedskrivning avseende en omvärderad tillgång redovisas i öv upplysningar: IAS 36 129 a
rigt totalresultat till den del nedskrivningen inte överstiger det
belopp som finns i omvärderingsreserven för tillgången i fråga.
[Se: Nedskrivning; Omvärderingsreserver; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Nedskrivning som redovisats i
övrigt totalresultat, immateri
ella tillgångar andra än good
will

Den nedskrivning som redovisats i övrigt totalresultat för im upplysningar: IAS 38 118 e iii
materiella tillgångar andra än goodwill. [Se: Nedskrivning som
redovisats i övrigt totalresultat; Immateriella tillgångar andra
än goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeProper
tyPlantAndEquipment

X duration

Nedskrivning som redovisats i
övrigt totalresultat, materiella
anläggningstillgångar

Den nedskrivning som redovisats i övrigt totalresultat för
upplysningar: IAS 16 73 e iv
materiella anläggningstillgångar. [Se: Nedskrivning som redo
visats i övrigt totalresultat; Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Nedskrivning som redovisas i
resultatet

Den nedskrivning som redovisas i resultatet. [Se: Nedskriv
ning; Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 36 126 a,
upplysningar: IAS 36 129 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossBiologicalAssets

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, biologiska tillgångar

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för biologiska
tillgångar. [Se: Nedskrivning som redovisas i resultatet; Bio
logiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 55 a

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

X duration,
credit

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, förutbetalda an
skaffningskostnader som här
rör från försäkringsavtal

Den minskning i förutbetalda anskaffningskostnader som här
rör från försäkringsavtal till följd av en nedskrivning som
redovisas i resultatet. [Se: Nedskrivning som redovisas i re
sultatet; Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från
försäkringsavtal; Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG39 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, goodwill

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för goodwill. [Se:
Nedskrivning som redovisas i resultatet; Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, immateriella till
gångar och goodwill

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för immateriella
tillgångar och goodwill. [Se: Nedskrivning som redovisas i
resultatet; Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, andra immateriella
tillgångar än goodwill

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för andra im
materiella tillgångar än goodwill. [Se: Nedskrivning som re
dovisas i resultatet; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossInvestmentProperty

X duration

Nedskrivning som redovisas i Den nedskrivning som redovisas i resultatet för förvaltnings
resultatet, förvaltningsfastighe fastigheter. [Se: Nedskrivning som redovisas i resultatet; För
ter
valtningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 g,
upplysningar: IAS 40 79 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossLoansAndAdvances

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, lån och förskott

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för lån och för
skott. [Se: Nedskrivning som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossPropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, materiella anlägg
ningstillgångar

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för materiella
anläggningstillgångar. [Se: Nedskrivning som redovisas i re
sultatet; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 a,
upplysningar: IAS 16 73 e v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedInPro
fitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Nedskrivning som redovisas i
resultatet, kundfordringar

Den nedskrivning som redovisas i resultatet för kundfordring allmän praxis: IAS 1 112 c
ar. [Se: Nedskrivning som redovisas i resultatet; Kundford
ringar]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair
mentLossOnTradeReceivables
Abstract

Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) på kundford
ringar [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
debit
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) som redovisas i
resultatet

Den nedskrivning eller återföring av nedskrivning som redo
visas i resultatet. [Se: Nedskrivning som redovisas i resultatet;
Återföring av nedskrivning som redovisas i resultatet]

upplysningar: IAS 1 99
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Den nedskrivning eller återföring av nedskrivning som redo
visas i resultatet för lån och förskott. [Se: Nedskrivning som
redovisas i resultatet; Återföring av nedskrivning som redo
visas i resultatet]

allmän praxis: IAS 1 85

ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
mentLossRecognisedInProfitOr
debit
LossLoansAndAdvances

Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) som redovisas i
resultatet, lån och förskott

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
LossLoansAndAdvancesAbstract

Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) som redovisas i
resultatet, lån och förskott
[abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfImpair X duration,
debit
mentLossRecognisedInProfitOr
LossTradeReceivables

Nedskrivning (återföring av
nedskrivning) som redovisas i
resultatet, kundfordringar

Den nedskrivning eller återföring av nedskrivning som redo
visas i resultatet för kundfordringar. [Se: Nedskrivning som
redovisas i resultatet; Återföring av nedskrivning som redo
visas i resultatet; Kundfordringar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAssetsAxis

axis

Nedskrivning av finansiella
tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

text

Beskrivning av följderna av
överskott eller underskott på
planer som omfattar flera ar
betsgivare eller statliga planer
för företaget

Beskrivningen av följderna för företaget av överskott eller
underskott i planer som omfattar flera arbetsgivare eller statliga
planer som kan påverka storleken på framtida avgifter. [Se:
Förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare
[member]; Statliga förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Member

member

I enlighet med IFRS 9 [mem
ber]

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Avkastningsvärdeansats [mem Detta element står för värderingstekniker som räknar om
ber]
framtida belopp (exempelvis kassaflöden eller intäkter och
kostnader) till ett enda nuvärde (dvs. ett diskonterat värde).
Värderingen till verkligt värde bestäms på basis av det värde
som de nuvarande marknadsförväntningarna tillskriver dessa
framtida belopp.

ifrs-full

IncomeArisingFromExploration
ForAndEvaluationOfMineralRe
sources

X duration,
credit

Intäkter från prospektering och
utvärdering av mineraltill
gångar

Intäkterna från prospektering av mineraltillgångar, däribland
mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara
naturtillgångar, efter att företaget har erhållit lagliga rättigheter
att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den
tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att
utvinna en mineraltillgång.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

IncomeArisingFromInsuranceCon X duration,
tracts
credit

Intäkter som härrör från för
säkringsavtal

De intäkter som härrör från försäkringsavtal. [Se: Typer av
försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

Kapitalisering av intäkter
[member]

Detta element står för en värderingsteknik som är förenlig med allmän praxis: IFRS 13 93 d
avkastningsvärdeansatsen. Kapitalisering är en process som
tillämpas på ett belopp som motsvarar någon form av ekono
misk intäkt för att omvandla detta ekonomiska belopp till en
uppskattning av nuvärdet.

upplysningar: IFRS 4 39L e –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

exempel: IFRS 13 62
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member

Detta element står för information som redovisas i enlighet
med IFRS 9.

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLossesOf
FinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldOtherThanFinan
ceIncomeExpensesAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecove
redFromReinsurer

X duration,
credit

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Intäkter, kostnader, vinster el
ler förluster av finansiella in
strument [abstract]

X duration,
credit

Andra intäkter (kostnader) från en grupp av innehavda åter
försäkringsavtal än finansiella intäkter (kostnader). [Se: Inne
havda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

Intäkter från belopp som åter
vunnits från återförsäkrare

Intäkterna från de belopp som återvunnits från återförsäkraren.
[Se: Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 86 –
ikraftträdande 2021-01-01

X duration,
credit

Intäkter från fortsatt engage
mang i de finansiella tillgångar
som har tagits bort från rap
porten över finansiell ställning

De redovisade intäkterna från företagets fortsatta engagemang i
de finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning (t.ex. förändringar i verkligt värde när det
gäller derivatinstrument). [Se: Finansiella tillgångar; Derivat
[member]]

upplysningar: IFRS 7 42G b

X instant,
credit

Intäkter från fortsatt engage
mang i de finansiella tillgångar
som har tagits bort från rap
porten över finansiell ställning
och redovisas kumulativt

Det kumulativa värdet på redovisade intäkter från företagets
fortsatta engagemang i de finansiella tillgångar som har tagits
bort från rapporten över finansiell ställning (t.ex. förändringar i
verkligt värde när det gäller derivatinstrument). [Se: Intäkter
från fortsatt engagemang i de finansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över finansiell ställning; Derivat
[member]]

upplysningar: IFRS 7 42G b

Andra intäkter (kostnader) från
innehavda återförsäkringsavtal
än finansiella intäkter (kost
nader)

IAS 1 82 ac –
2021-01-01,
IFRS 17 86 –
2021-01-01

Andra intäkter (kostnader) från
innehavda återförsäkringsavtal
än finansiella intäkter (kost
nader) [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Intäkterna från kvarvarande verksamheter som kan hänföras till
moderföretagets ägare. [Se: Kvarvarande verksamheter [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 5 33 d

IncomeFromContractsWithReinsu X duration,
rers
credit

Intäkter från avtal med åter
försäkrare

Intäkterna från avtal med återförsäkrare.

exempel: IAS 1 85 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG24 b – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpera
tionsAttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Intäkter från avvecklade verk
samheter hänförliga till mo
derföretagets ägare

Intäkterna från avvecklade verksamheter som kan hänföras till
moderföretagets ägare. [Se: Avvecklade verksamheter [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 5 33 d

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

X duration,
credit

Intäkter från böter och straff
avgifter

De intäkter som härrör från böter och straffavgifter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncomeFromGovernmentGrants
RelatedToAgriculturalActivity

X duration,
credit

Intäkter från statliga bidrag
som rör jordbruksverksamhet

Intäkterna från statliga bidrag som rör jordbruksverksamhet.
[Se: Statliga bidrag]

allmän praxis: IAS 41 57 a

ifrs-full

IncomeFromReimbursements
UnderInsurancePolicies

X duration,
credit

Intäkter från ersättningar inom
ramen för försäkringar

De redovisade intäkterna från ersättningen av en fordran till
följd av en försäkrad händelse som omfattas av ett försäk
ringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOfPa
rent

ifrs-full
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Intäkter från kvarvarande
verksamheter hänförliga till
moderföretagets ägare

ifrs-full

X duration,
credit

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeFromStructuredEntities

X duration,
credit

Inkomst från strukturerade fö
retag

Inkomsten från strukturerade företag, däribland återkommande
och icke-återkommande avgifter, ränta, utdelningar, vinster
eller förluster från omvärdering eller borttagande från balans
räkningen av andelar i strukturerade företag samt vinster eller
förluster från överlåtelse av tillgångar och skulder till det
strukturerade företaget. [Se: Icke-konsoliderade strukturerade
företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 27 b

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRightofu
seAssets

X duration,
credit

Intäkter från vidareuthyrning
av nyttjanderätt

Intäkterna från vidareuthyrning av nyttjanderätt. Vidareuthyr
ning är en transaktion genom vilken en underliggande tillgång
vidareuthyrs av en leasetagare (”mellanliggande leasegivare”)
till en tredje part, och leasingavtalet (”huvudleasingavtalet”)
mellan huvudleasegivaren och leasetagaren fortsätter att gälla.
[Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 53 f

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfAvailableforsaleFinan credit
cialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Intäkter för finansiella till
gångar som omklassificeras
från finansiella tillgångar som
kan säljas som redovisas i re
sultatet

De intäkter som redovisas i resultatet för finansiella tillgångar
som omklassificeras från kategorin finansiella tillgångar som
kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan säljas; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfFinancialAssetsAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossRecog
nisedInProfitOrLoss

Intäkter för finansiella till
gångar som omklassificerats
från finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via
resultatet som redovisas i re
sultatet

De intäkter som redovisas i resultatet från finansiella tillgångar
som omklassificerats från kategorin värderade till verkligt
värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A e – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsForOperatingLeasesT
hatDoNotDependOnIndexOrRate

X duration,
credit

Intäkter avseende variabla lea
singavgifter för operationella
leasingavtal som inte är bero
ende av index eller räntesats

Intäkterna avseende variabla leasingavgifter för operationella
leasingavtal som inte är beroende av ett index eller en ränte
sats. Variabla leasingavgifter är den del av betalningarna från
en leasetagare till en leasegivare för nyttjanderätten av en
underliggande tillgång under leasingperioden som varierar på
grund av nya fakta eller förändrade omständigheter som in
träffar efter inledningsdatumet, utöver tidseffekten.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasure
mentOfNetInvestmentInFinance
Lease

X duration,
credit

Intäkter kopplade till variabla
leasingavgifter som inte om
fattas av värderingen av net
toinvesteringen i leasingavtalet

Intäkterna kopplade till variabla leasingavgifter som inte om upplysningar: IFRS 16 90 a iii
fattas av värderingen av nettoinvesteringen i leasingavtalet.
Variabla leasingavgifter är den del av betalningarna från en
leasetagare till en leasegivare för nyttjanderätten av en under
liggande tillgång under leasingperioden som varierar på grund
av nya fakta eller förändrade omständigheter som inträffar efter
inledningsdatumet, utöver tidseffekten. [Se: Nettoinvestering i
ett leasingavtal]

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDi
videndsProposedOrDeclaredBefo
reFinancialStatementsAuthorised
ForIssueNotRecognisedAsLiabi
lity

X duration

Skattekonsekvenserna av ut
delningar till aktieägare som
föreslagits eller beslutats innan
de finansiella rapporterna
godkändes för utfärdande men
som inte redovisats som en
skuld

Värdet på skattekonsekvenserna av utdelningar till företagets
aktieägare som föreslagits eller beslutats efter rapportperioden
men innan de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande,
utan att utdelningarna redovisats som en skuld i rapporterna.

upplysningar: IAS 12 81 i

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Betalade inkomstskatter, klas
sificerade som löpande verk
samhet

Kassautflödet för betalade inkomstskatter, klassificerade som
löpande verksamhet.

allmän praxis: IAS 7 35

upplysningar: IFRS 16 90 b
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Resultat [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Betalade inkomstskatter (åter
betalning)

Kassaflödena från inkomstskatter som betalats eller återbeta
lats.

upplysningar: IAS 7 35

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsFinancingActivities

X duration,
credit

Betalade inkomstskatter (åter
betalning), klassificerade som
hänförliga till finansierings
verksamhet

Kassaflödena från betalade eller återbetalade inkomstskatter,
klassificerade som hänförliga till finansieringsverksamhet. [Se:
Betalade inkomstskatter (återbetalning)]

upplysningar: IAS 7 35, exempel:
IAS 7 14 f

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
credit

Betalade inkomstskatter (åter
betalning), klassificerade som
investeringsverksamhet

Kassaflödena från betalade eller återbetalade inkomstskatter,
klassificerade som investeringsverksamhet. [Se: Betalade in
komstskatter (återbetalning)]

upplysningar: IAS 7 35, exempel:
IAS 7 14 f

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
credit

Betalade inkomstskatter (åter
betalning), klassificerade som
löpande verksamhet

Kassaflödena från betalade eller återbetalade inkomstskatter,
klassificerade som löpande verksamhet. [Se: Betalade in
komstskatter (återbetalning)]

upplysningar: IAS 7 35, exempel:
IAS 7 14 f

ifrs-full

IncomeTaxesRefundClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
debit

Återbetalade inkomstskatter,
klassificerade som löpande
verksamhet

Kassaflödet från återbetalade inkomstskatter, klassificerade
som löpande verksamhet.

allmän praxis: IAS 7 35

Betalade inkomstskatter (åter
betalning) [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxExpenseContinuing
Operations

X duration,
debit

Skattekostnad (skatteintäkt)

Det sammanlagda beloppet för aktuell och uppskjuten skatt
bestämt utifrån periodens resultat. [Se: Aktuell skattekostnad
(skatteintäkt); Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]

upplysningar: IAS 1 82 d vii,
upplysningar: IAS 12 79,
upplysningar: IAS 12 81 c i,
upplysningar: IAS 12 81 c ii,
upplysning: IAS 26 35 b viii,
upplysningar: IFRS 12 B13 g,
upplysningar: IFRS 8 23 h

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplicatio
nOfOverlayApproachInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende till
lämpning av överlappnings
metoden i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende tillämpningen av överlappningsmetoden. [Se:
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende finansi Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
ella tillgångar som kan säljas
resultat avseende finansiella tillgångar som kan säljas. [Se:
och som inkluderas i övrigt
Finansiella tillgångar som kan säljas; Övrigt totalresultat]
totalresultat

upplysningar: IAS 1 90 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IAS 12 81 ab – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashFlow
HedgesOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende kassaf
lödessäkringar som inkluderas
i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende kassaflödessäkringar. [Se: Kassaflödessäk
ringar [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende föränd
ring i värdet på valutaba
sisspread som inkluderas i öv
rigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende förändring i värdet på valutabasisspread. [Se:
Reserv av förändring i värdet på valutabasisspread; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende föränd
ring i värdet på terminsdelar i
terminskontrakt som inklude
ras i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende förändring i värdet på terminsdelar i ter
minskontrakt. [Se: Reserv av förändring i värdet på termins
delar i terminskontrakt; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptions
OfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende föränd
ring i optioners tidsvärde som
inkluderas i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende förändring i värdet på optioners tidsvärde.
[Se: Reserv av förändring i värdet på optioners tidsvärde;
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn
FairValueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCreditRisk
OfLiabilityOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende föränd
ringar i den finansiella skul
dens verkliga värde som härrör
från förändringar i skuldens
kreditrisk som inkluderas i
övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende förändringar i finansiella skulders verkliga
värde som härrör från förändringar i skuldernas kreditrisk. [Se:
Kreditrisk [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn X duration,
RevaluationSurplusOfOtherComp debit
rehensiveIncome

Inkomstskatt avseende föränd
ringar i omvärderingsreserver
som inkluderas i övrigt total
resultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende förändringar i omvärderingsreserver. [Se:
Omvärderingsreserver; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

IncomeTaxRelatingToComponent X duration
sOfOtherComprehensiveIncome

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponent
sOfOtherComprehensiveIncome
Abstract

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponent X duration,
sOfOtherComprehensiveIncomeT debit
hatWillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat
som ska omklassificeras till
resultatet

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponent
sOfOtherComprehensiveIncomeT
hatWillBeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat
som ska omklassificeras till
resultatet [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToComponent X duration,
sOfOtherComprehensiveIncomeT debit
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLoss

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat
som inte ska omklassificeras
till resultatet

Hänvisningar

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat som ska omklassificeras till resultatet. [Se: Inkomst
skatt avseende komponenter i övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat som inte ska omklassificeras till resultatet. [Se: In
komstskatt avseende komponenter i övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxRelatingToComponent
sOfOtherComprehensiveIncomeT
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLossAbstract

Inkomstskatt avseende kom
ponenter i övrigt totalresultat
som inte ska omklassificeras
till resultatet [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchan
geDifferencesOnTranslationOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende valuta
kursdifferenser vid omräkning
som inkluderas i övrigt total
resultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende valutakursdifferenser vid omräkning av fi
nansiella rapporter i utlandsverksamheter. [Se: Övrigt totalre
sultat; Reserv av valutakursdifferenser vid omräkning]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanceIn
X duration,
comeExpensesFromReinsurance
debit
ContractsHeldOfOtherComprehen
siveIncome

Inkomstskatt avseende finansi
ella intäkter (kostnader) från
innehavda återförsäkringsavtal
som inkluderas i övrigt total
resultat

Beloppet för inkomstskatt avseende belopp som redovisas i
övrigt totalresultat avseende finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkringsavtal. [Se: Finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal; Innehavda återförsäkring
savtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIncome

Inkomstskatt avseende finansi
ella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt total
resultat som inkluderas i övrigt
totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende finansiella tillgångar som värderas till verk
ligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella tillgångar
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

X duration,
debit

IAS 1 90 –
2021-01-01,
IAS 12 81 ab –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxRelatingToHedgesO
fInvestmentsInEquityInstruments
OfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende säk
ringar av innehav av egetka
pitalinstrument som inkluderas
i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende säkringar av investeringar i egetkapital
instrument som företaget har identifierat till verkligt värde via
övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat; Reserv av vinster
och förluster på säkringsinstrument som säkrar investeringar i
egetkapitalinstrument]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedgesOf
NetInvestmentsInForeignOpera
tionsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende säk
ringar av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter som in
kluderas i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende säkringar av nettoinvesteringar i utlands
verksamheter. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende finansi
ella intäkter (kostnader) från
utfärdade försäkringsavtal som
inkluderas i övrigt totalresultat
och som kommer att omklas
sificeras till resultatet

Beloppet för inkomstskatt avseende belopp som redovisas i
övrigt totalresultat avseende finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal som senare kommer att
omklassificeras till resultatet. [Se: Finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal
[member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 90 –
2021-01-01,
IAS 12 81 ab –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxRelatingToInsurance
FinanceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende finansi
ella intäkter (kostnader) från
utfärdade försäkringsavtal som
inkluderas i övrigt totalresultat
och som inte ska omklassifi
ceras till resultatet

Beloppet för inkomstskatt avseende belopp som redovisas i
övrigt totalresultat avseende finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal som inte senare ska att
omklassificeras till resultatet. [Se: Finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal
[member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 90 –
2021-01-01,
IAS 12 81 ab –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende in
vesteringar i egetkapitalinstru
ment som inkluderas i övrigt
totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende investeringar i egetkapitalinstrument som
företaget har identifierat till verkligt värde via övrigt totalre
sultat. [Se: Övrigt totalresultat; Reserv av vinster och förluster
från investeringar i egetkapitalinstrument]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItemsT
hatWillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende netto
förändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering avse
ende poster som ska omklas
sificeras till resultatet

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende nettoförändringen i saldona på konton för
uppskjuten reglering som rör poster som ska omklassificeras
till resultatet. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItemsT
hatWillNotBeReclassifiedToPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende netto
förändring i saldona på konton
för uppskjuten reglering avse
ende poster som inte ska
omklassificeras till resultatet

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende nettoförändringen i saldona på konton för
uppskjuten reglering som rör poster som inte ska omklassifi
ceras till resultatet. [Se: saldona på konton för uppskjuten
reglering [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 a

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndi
viduallyImmaterialComponentsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende övriga
individuellt immateriella kom
ponenter i övrigt totalresultat

Inkomstskatten avseende övriga individuellt immateriella
komponenter i övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans
OfOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende omvär
deringar av förmånsbestämda
planer som inkluderas i övrigt
totalresultat

Inkomstskatten avseende belopp som redovisas i övrigt total
resultat avseende omvärderingar av förmånsbestämda planer.
[Se: Övrigt totalresultat; Reserv av omvärderingar av för
månsbestämda planer; Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 1 90,
upplysningar: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Inkomstskatt som avser andel
av det övriga totalresultatet i
intresseföretag och joint ven
tures redovisad med tillämp
ning av kapitalandelsmetoden

Den inkomstskatt som avser ett företags andel av det övriga
totalresultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad
med tillämpning av kapitalandelsmetoden. [Se: Andel av det
övriga totalresultatet i intresseföretag och joint ventures redo
visad med tillämpning av kapitalandelsmetoden, före skatt]

upplysningar: IAS 1 90
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
Abstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt
herComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Inkomstskatt avseende andel
av det övriga totalresultatet i
intresseföretag och joint ven
tures redovisad med tillämp
ning av kapitalandelsmetoden
som kommer att omklassifice
ras till resultat

Inkomstskatten avseende ett företags andel av det övriga to
talresultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandelsmetoden som kommer att
omklassificeras till resultat. [Se: Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandelsmetoden, före skatt]

upplysningar: IAS 1 91

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareOfOt X duration,
debit
herComprehensiveIncomeOfAs
sociatesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedToProfitOr
Loss

Inkomstskatt avseende andel
av det övriga totalresultatet i
intresseföretag och joint ven
tures redovisad med tillämp
ning av kapitalandelsmetoden
som inte kommer att omklas
sificeras till resultat

Inkomstskatten avseende ett företags andel av det övriga to
talresultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandelsmetoden som inte kommer att
omklassificeras till resultat. [Se: Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandelsmetoden, före skatt]

upplysningar: IAS 1 91

Inkomstskatt som avser andel
av det övriga totalresultatet i
intresseföretag och joint ven
tures redovisad med tillämp
ning av kapitalandelsmetoden
[abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

member

Ökning (minskning) på grund
av tillämpning av IFRS 15
[member]

Detta element står för den finansiella effekten av tillämpningen
av IFRS 15.

upplysningar: IFRS 15 C8 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChangesI
nAccountingPolicyAndCorrec
tionsOfPriorPeriodErrorsMember

member

Ökning (minskning) på grund
av ändringar i redovisnings
principen och rättelser av fel i
tidigare perioder [member]

Detta element står för den finansiella effekten av ändringar i
redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChangesI
nAccountingPolicyRequiredBy
IFRSsMember

member

Ökning (minskning) på grund
av ändringar i redovisnings
principen enligt
IFRS-standarder [member]

Detta element står för den finansiella effekten av ändringar i
redovisningsprincipen enligt IFRS. [Se: IFRS-standarder
[member]]

upplysningar: IAS 8 28 f i,
upplysningar: IAS 8 28 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDeparture member
FromRequirementOfIFRSMember

Ökning (minskning) på grund
av avsteg från IFRS-krav
[member]

Detta element står för den finansiella effekten av avsteg från
ett krav i en IFRS-standard. [Se: IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 1 20 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolunta
ryChangesInAccountingPolicy
Member

member

Ökning (minskning) på grund
av frivilliga ändringar i redo
visningsprincipen [member]

Detta element står för den finansiella effekten av frivilliga
ändringar i redovisningsprincipen.

upplysningar: IAS 8 29 c i,
upplysningar: IAS 8 29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccounting
Estimate

X duration

Ökning (minskning) i upp
skattningar och bedömningar

Den ökning (minskning) i en uppskattning och bedömning
som påverkar den aktuella perioden eller förväntas påverka
framtida perioder.

upplysningar: IAS 8 39

IAS
IAS
IAS
IAS

1
8
8
8

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) i acku
mulerad uppskjuten skatt som
redovisas i övrigt totalresultat
på grund av ändring i skatte
satsen

Den ökning (minskning) i ackumulerad uppskjuten skatt som
redovisas i övrigt totalresultat på grund av ändring i skatte
satsen. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 85

exempel: IFRS 7 28 b

IncreaseDecreaseInAccumulated
DeferredTaxRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeDueTo
ChangeInTaxRate

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

Ökning (minskning) i sam
manlagd skillnad mellan verk
ligt värde vid första redovis
ningstillfället och transaktions
pris som ännu inte har redo
visats i resultatet

Den ökning (minskning) i sammanlagd skillnad mellan verkligt
värde vid första redovisningstillfället och transaktionspriset för
finansiella instrument som ännu inte har redovisats i resultatet.
[Se: Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första
redovisningstillfället och transaktionspris som ännu inte har
redovisats i resultatet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinancia
lAssets

X duration,
credit

Ökning (minskning) i avsätt
ningskonto för kreditförluster
för finansiella tillgångar

Ökningen (minskningen) i avsättningskontot för registrering av upplysningar: IFRS 7 16 – sista
nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditför
giltighetsdag 2021-01-01
luster. [Se: Finansiella tillgångar; Avsättningskonto för kredit
förluster för finansiella tillgångar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalents

X duration,
debit

Ökning (minskning) av likvida
medel

Ökningen (minskningen) av likvida medel. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 45

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalentsBeforeEffectOf
ExchangeRateChanges

X duration,
debit

Ökning (minskning) av likvida Ökningen (minskningen) av likvida medel före effekten av
medel före effekten av valuta valutakursförändringar på likvida medel i utländsk valuta. [Se:
kursförändringar
Likvida medel; Effekter till följd av växelkursförändringar på
likvida tillgångar]

upplysningar: IAS 7 45
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInCashAndCas
hEquivalentsDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Ökning (minskning) av likvida Ökningen (minskningen) av likvida medel från avvecklade
medel, avvecklade verksamhe verksamheter. [Se: Likvida medel; Avvecklade verksamheter
[member]]
ter

allmän praxis: IFRS 5 33 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X duration,
debit

Ökning (minskning) i tillgång Ökningen (minskningen) i en tillgång (skuld) avseende vill
(skuld) avseende villkorad kö korad köpeskilling för ett rörelseförvärv.
peskilling

upplysningar: IFRS 3 B67 b i

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingentLia X duration,
bilitiesRecognisedInBusinessCom credit
bination

Ökning (minskning) i eventu
alförpliktelser redovisade i rö
relseförvärv

Ökningen (minskningen) i eventualförpliktelser redovisade i ett
rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelse
förvärv; Rörelseförvärv [member]; Eventualförpliktelser
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDerivati
veFairValue

X duration,
debit

Ökning (minskning) i kredit
derivat, verkligt värde

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för ett kredit
derivat. [Se: Kreditderivat, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDerivati
veNominalAmount

X duration

Ökning (minskning) i kredit
derivat, nominellt värde

Ökningen (minskningen) i det nominella värdet för ett kredit upplysningar: IFRS 7 24G a
derivat. [Se: Kreditderivat, nominellt värde]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTax
ExpenseIncomeDueToRateRegu
lation

X duration,
debit

Ökning (minskning) i aktuell
skattekostnad (skatteintäkt) på
grund av prisreglering

Ökningen (minskningen) i aktuell skattekostnad (skatteintäkt) upplysningar: IFRS 14 34
på grund av prisreglering. Prisreglering är en ram för faststäl
lande av priser som kan tas ut av kunder för varor och tjänster
och denna ram omfattas av tillsyn och/eller godkännande av en
prisreglerare. [Se: Aktuell skattekostnad (skatteintäkt)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInDeferredAcqui X duration,
sitionCostsArisingFromInsurance debit
Contracts

Ökning (minskning) i förutbe Den ökning (minskning) i förutbetalda anskaffningskostnader
talda anskaffningskostnader
som härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaff
som härrör från försäkringsav ningskostnader som härrör från försäkringsavtal]
tal

exempel: IFRS 4 IG39 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
ExpenseIncomeDueToRateRegu
lation

X duration,
debit

Ökning (minskning) i upp
skjuten skattekostnad (skatte
intäkt) på grund av prisregle
ring

Ökningen (minskningen) i uppskjuten skattekostnad (skattein
täkt) på grund av prisreglering. Prisreglering är en ram för
fastställande av priser som kan tas ut av kunder för varor och
tjänster och denna ram omfattas av tillsyn och/eller godkän
nande av en prisreglerare. [Se: Uppskjuten skattekostnad
(skatteintäkt)]

upplysningar: IFRS 14 34

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) i upp
skjuten skatteskuld (skatte
fordran)

Ökningen (minskningen) i en uppskjuten skatteskuld (skatte
fordran). [Se: Uppskjuten skatteskuld (skattefordran)]

allmän praxis: IAS 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleDecreaseInActuarialAssump
tion

Ökning (minskning) i för
månsbestämda förpliktelser på
grund av rimligen möjlig
minskning i aktuariellt anta
gande

Ökningen (minskningen) i en förmånsbestämd förpliktelse som
skulle ha orsakats av en minskning i ett viktigt aktuariellt
antagande som var rimligen möjlig i slutet av rapportperioden.
[Se: Aktuariella antaganden [member]]

upplysningar: IAS 19 145 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleIncreaseInActuarialAssump
tion

Ökning (minskning) i för
månsbestämd förpliktelse på
grund av rimligen möjlig ök
ning i aktuariellt antagande

Ökningen (minskningen) i en förmånsbestämd förpliktelse som
skulle ha orsakats av en ökning i ett viktigt aktuariellt anta
gande som var rimligen möjlig i slutet av rapportperioden. [Se:
Aktuariella antaganden [member]]

upplysningar: IAS 19 145 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Ökningen (minskningen) i anteciperad vinstutdelning genom
förändring i verkligt värde för icke-kontanta tillgångar som
innehas för värdeöverföring till ägare.

Hänvisningar

upplysningar: IFRIC 17 16 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividendsPay X duration,
ableThroughChangeInFairValue
credit
OfNoncashAssetsHeldForDistribu
tionToOwners

Ökning (minskning) i anteci
perad vinstutdelning genom
förändring i verkligt värde för
icke-kontanta tillgångar som
innehas för värdeöverföring till
ägare

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleDecreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Ökning (minskning) i eget ka Ökningen (minskningen) i eget kapital som skulle ha orsakats
pital på grund av rimligen
av en rimligen möjlig minskning i riskexponering som härrör
möjlig minskning i riskexpo från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
nering som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
ReasonablyPossibleDecreaseIn
credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssued
BeforeMitigationByReinsurance
ContractsHeld

Ökning (minskning) i eget ka
pital på grund av rimligen
möjlig minskning i riskexpo
nering som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17, försäk
ringsavtal utfärdade före risk
minskning genom innehavda
återförsäkringsavtal

upplysningar: IFRS 17 128 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDueTo
ReasonablyPossibleIncreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Ökning (minskning) i eget ka Ökningen (minskningen) i eget kapital som skulle ha orsakats
pital på grund av rimligen
av en rimligen möjlig ökning i riskexponering som härrör från
möjlig ökning i riskexponering avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

X instant,
credit

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 128 a i –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01
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X instant,
credit

Ökningen (minskningen) i eget kapital, före riskminskning
genom innehavda återförsäkringsavtal, som skulle ha orsakats
av en rimligen möjlig minskning i riskexponering som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

IFRS 17 128 a i –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 17 128 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

IncreaseDecreaseInEquityDueTo X instant,
ReasonablyPossibleIncreaseIn
credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssued
BeforeMitigationByReinsurance
ContractsHeld

Ökning (minskning) i eget ka
pital på grund av rimligen
möjlig ökning i riskexponering
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17, försäkringsavtal
utfärdade före riskminskning
genom innehavda återförsäk
ringsavtal

Ökningen (minskningen) i eget kapital, före riskminskning
genom innehavda återförsäkringsavtal, som skulle ha orsakats
av en rimligen möjlig ökning i riskexponering som härrör från
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLiabili X duration,
tiesContingentLiabilitiesRecogni credit
sedInBusinessCombination

Ökning i befintliga skulder,
eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv

Ökningen i befintliga eventualförpliktelser redovisade i ett rö upplysningar: IFRS 3 B67 c
relseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelseför
värv; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingPro
visionsOtherProvisions

X duration,
credit

Ökning i befintliga avsätt
ningar, övriga avsättningar

Ökningen i befintliga övriga avsättningar. [Se: Övriga avsätt
ningar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureToC
reditRiskOnLoanCommitments
AndFinancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Ökning (minskning) i expone Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå upplysningar: IFRS 7 35H,
ring för kreditrisk på låneåta taganden och finansiella garantiavtal. [Se: Exponering för
upplysningar: IFRS 7 35I
ganden och finansiella garan kreditrisk på låneåtaganden och finansiella garantiavtal]
tiavtal

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureToC
reditRiskOnLoanCommitments
AndFinancialGuaranteeCon
tractsAbstract

Ökning (minskning) i expone
ring för kreditrisk på låneåta
ganden och finansiella garan
tiavtal [abstract]

upplysningar: IAS 37 84 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde, till
gångar

Ökningen (minskningen) i värdering till verkligt värde av
tillgångar. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPos
debit
sibleDecreaseInUnobservableInpu
tAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar på grund av en rimligen möjlig minskning i icke
observerbara indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPos
credit
sibleDecreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

Ökning (minskning) i vär
Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument på grund av en rimligen
dering till verkligt värde på
möjlig minskning i icke observerbara indata.
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, företagets egna egetka
pitalinstrument

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, skulder

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

X duration,
credit

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder på grund av en rimligen möjlig minskning i icke
observerbara indata.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat, efter skatt, till
gångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på
grund av en rimligen möjlig minskning i icke observerbara
indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat efter skatt, företa
gets egna egetkapitalinstru
ment

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt
totalresultat efter skatt, på grund av en rimligen möjlig
minskning i icke observerbara indata. [Se: Skatteintäkter
(skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat, efter skatt, skul
der

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på
grund av en rimligen möjlig minskning i icke observerbara
indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat, före skatt, till
gångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på
grund av en rimligen möjlig minskning i icke observerbara
indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat före skatt, företa
gets egna egetkapitalinstru
ment

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt
totalresultat före skatt, på grund av en rimligen möjlig
minskning i icke observerbara indata. [Se: Skatteintäkter
(skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i övrigt
totalresultat, före skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund
av en rimligen möjlig minskning i icke observerbara indata.
[Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 667

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxAssets

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet, efter skatt, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en
rimligen möjlig minskning i icke observerbara indata. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet efter skatt, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resulta
tet efter skatt, på grund av en rimligen möjlig minskning i icke
observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
AfterTaxLiabilities

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet, efter skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en
rimligen möjlig minskning i icke observerbara indata. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet, före skatt, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i resultatet före skatt, på grund av en
rimligen möjlig minskning i icke observerbara indata. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEquity
Instruments

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet, före skatt, företagets
egna egetkapitalinstrument

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resulta
tet före skatt, på grund av en rimligen möjlig minskning i icke
observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservableIn
putRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxLiabilities

X duration

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig
minskning i icke observerbara
indata, som redovisas i resul
tatet, före skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i resultatet före skatt, på grund av
rimligen möjlig minskning i icke observerbara indata. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInpu
tAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar på grund av rimligen möjlig ökning i icke obser
verbara indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
Ökning (minskning) i vär
företagets egna egetkapitalinstrument på grund av rimligen
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök möjlig ökning i icke observerbara indata.
ning i icke observerbara inda
ta, företagets egna egetkapital
instrument

upplysningar: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPos
credit
sibleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder på grund av rimligen möjlig ökning i icke observerbara
indata.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, efter skatt, till
gångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på
grund av rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata.
[Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, efter skatt, företa
gets egna egetkapitalinstru
ment

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt
totalresultat efter skatt, på grund av en rimligen möjlig ökning
i icke observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, efter skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på
grund av en rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata.
[Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, före skatt, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på
grund av en rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata.
[Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxEntitysOwnE
quityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, före skatt, företa
gets egna egetkapitalinstru
ment

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt
totalresultat före skatt, på grund av en rimligen möjlig ökning i
icke observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i övrigt to
talresultat, före skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund
av en rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet,
efter skatt, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i resultatet efter skatt, på grund av
rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata. [Se: Skat
teintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet
efter skatt, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resulta
tet efter skatt, på grund av en rimligen möjlig ökning i icke
observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet,
efter skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en
rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata. [Se: Skat
teintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet,
före skatt, tillgångar

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
tillgångar, som redovisas i resultatet före skatt, på grund av en
rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata. [Se: Skat
teintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet
före skatt, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
företagets egna egetkapitalinstrument, som redovisas i resulta
tet före skatt, på grund av en rimligen möjlig ökning i icke
observerbara indata. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservableInput
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde på
grund av rimligen möjlig ök
ning i icke observerbara inda
ta, som redovisas i resultatet,
före skatt, skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder, som redovisas i resultatet före skatt, på grund av en
rimligen möjlig ökning i icke observerbara indata. [Se: Skat
teintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde, fö
retagets egna egetkapital
instrument

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
företagets egna egetkapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde
[member]; Företagets egna egetkapitalinstrument [member]]

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyAssetsAbstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där indata
ändras individuellt, tillgångar
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där indata
ändras individuellt, företagets
egna egetkapitalinstrument
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichInputsAreChangedIndi
viduallyLiabilitiesAbstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där indata
ändras individuellt, skulder
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyAssetsAbstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där flera
indata ändras samtidigt, till
gångar [abstract]

upplysningar: IFRS 13 93 e
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ifrs-full

Hänvisningar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyEntitysOwnE
quityInstrumentsAbstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där flera
indata ändras samtidigt, före
tagets egna egetkapitalinstru
ment [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnalyse
sInWhichMultipleInputsAreChan
gedSimultaneouslyLiabilities
Abstract

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde för
känslighetsanalyser där flera
indata ändras samtidigt, skul
der [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Hänvisningar

Ökning (minskning) i vär
dering till verkligt värde,
skulder

Ökningen (minskningen) i värderingen till verkligt värde av
skulder. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X duration,
nancialAssetsDescribedInPara
debit
graph39EaOfIFRS4

Ökning (minskning) i verkligt
värde för finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för finansiella
tillgångar som beskrivs i 39E a i IFRS 4. [Se: Finansiella
tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39E a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X duration,
nancialAssetsOtherThanThoseSpe debit
cifiedInParagraph39EaOfIFRS4

Ökning (minskning) i verkligt
värde för andra finansiella
tillgångar än de som anges i
punkt 39E a i IFRS 4.

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för andra fi
nansiella tillgångar än de som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4.
[Se: Finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS
4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39E b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X duration,
credit
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar. [Se: Finansi
ella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35I

IncreaseDecreaseInFinancialAssets X duration,
debit

Ökning (minskning) i finansi
ella tillgångar

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

Ökning (minskning) i finansi
ella tillgångar [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sArisingFromChangeInMeasure
debit
mentAttributeFirstApplicationO
fIFRS9

Ökning (minskning) i finansi
ella tillgångar som härrör från
förändring i värderingsattribut,
första tillämpning av IFRS 9

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar som härrör
från en förändring i värderingsattribut vid företagets övergång
till IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42L b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sOnBasisOfMeasurementCatego
debit
ryFirstApplicationOfIFRS9

Ökning (minskning) i finansi
ella tillgångar på grundval av
värderingskategori, första till
lämpning av IFRS 9

Ökning (minskning) i finansiella tillgångar på grundval av
deras värderingskategorier i enlighet med IAS 39 (dvs. inte till
följd av en förändring i värderingsattribut vid övergången till
IFRS 9). [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42L a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLiabi X instant,
litiesArisingFromChangeInMeasu credit
rementAttributeFirstApplicationO
fIFRS9

Ökning (minskning) i finansi
ella skulder som härrör från
förändring i värderingsattribut,
första tillämpning av IFRS 9

Ökningen (minskningen) i finansiella skulder som härrör från
en förändring i värderingsattribut vid företagets övergång till
IFRS 9. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42L b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLiabi X instant,
litiesOnBasisOfMeasurementCate credit
goryFirstApplicationOfIFRS9

Ökning (minskning) i finansi
ella skulder på grundval av
värderingskategori, första till
lämpning av IFRS 9

Ökningen (minskningen) i finansiella skulder på grundval av
deras värderingskategorier i enlighet med IAS 39 (dvs. inte till
följd av en förändring i värderingsattribut vid övergången till
IFRS 9). [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 42L a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) i försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång).
[Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

allmän praxis: IFRS 17 99 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLiabi X duration,
litiesNetOfReinsurance
debit

Ökning (minskning) i försäk
ringsskulder, netto efter avgi
ven återförsäkring

Ökningen (minskningen) i försäkringsskulder, netto efter av
given återförsäkring.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Ökning (minskning) av im
materiella tillgångar och
goodwill

Ökningen (minskningen) av immateriella tillgångar och good allmän praxis: IAS 38 118 e
will. [Se: Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivities

X duration,
credit

Ökning (minskning) i skulder
hänförliga till finansierings
verksamheten

Ökning (minskning) i skulder hänförliga till finansierings
verksamheten. [Se: Förändringar i skulder hänförliga till fi
nansieringsverksamheten

upplysningar: IAS 7 44B

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

Ökning (minskning) i skulder
som omfattas av försäkringsoch återförsäkringsavtal

Ökningen (minskningen) i skulder som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal. [Se: Skulder som omfattas av
försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAssetsAvai X duration,
lableForBenefits
credit

Ökning (minskning) i netto
tillgångar tillgängliga för er
sättningar

Ökningen (minskningen) i nettotillgångar tillgängliga för er
sättningar. Nettotillgångar tillgängliga för ersättningar är till
gångar i en pensionsplan efter avdrag för skulder utöver nu
värdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella
metoder.

upplysningar: IAS 26 35 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseInNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) i för
månsbestämd nettoskuld (net
totillgång)

Ökningen (minskningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången). [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotill
gång)]

upplysningar: IAS 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvestmen
tInFinanceLease

X duration,
debit

Ökning (minskning) i netto
investering i leasingavtal

Ökningen (minskningen) i nettoinvesteringen i leasingavtal.
[Se: Nettoinvestering i ett leasingavtal]

upplysningar: IFRS 16 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfOr
dinarySharesIssued

shares

Ökning (minskning) i antalet
stamaktier som getts ut

Ökningen (minskningen) i antalet stamaktier som getts ut. [Se:
Stamaktier [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfS
haresOutstanding

shares

Ökning (minskning) i antalet
utestående aktier

Ökningen (minskningen) i antalet utestående aktier. [Se: Antal
utestående aktier]

upplysningar: IAS 1 79 a iv

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Ökning (minskning) i resulta Ökningen (minskningen) i resultatet som skulle ha orsakats av
tet på grund av rimligen möj en rimligen möjlig minskning i den riskexponering som härrör
lig minskning i riskexponering från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 128 a i –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökningen (minskningen) i resultatet, före riskminskning ge
nom innehavda återförsäkringsavtal, som skulle ha orsakats av
en rimligen möjlig minskning i den riskexponering som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssued
BeforeMitigationByReinsurance
ContractsHeld

Ökning (minskning) i resulta
tet på grund av rimligen möj
lig minskning i riskexponering
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17, försäkringsavtal
utfärdade före riskminskning
genom innehavda återförsäk
ringsavtal

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Ökning (minskning) i resulta Ökningen (minskningen) i resultatet som skulle ha orsakats av
tet på grund av rimligen möj en rimligen möjlig ökning i den riskexponering som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.
lig ökning i riskexponering
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIssued
BeforeMitigationByReinsurance
ContractsHeld

Ökning (minskning) i resulta
tet på grund av rimligen möj
lig ökning i riskexponering
som härrör från avtal som fal
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17, försäkringsavtal
utfärdade före riskminskning
genom innehavda återförsäk
ringsavtal

Ökningen (minskningen) i resultatet, före riskminskning ge
nom innehavda återförsäkringsavtal, som skulle ha orsakats av
en rimligen möjlig ökning i den riskexponering som härrör
från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvisionForU X duration,
nearnedPremium
debit

Ökning (minskning) i avsätt
ning för ej intjänade premier

Ökningen (minskningen) i avsättningen för ej intjänade pre
mier. [Se: Ej intjänade premier]

allmän praxis: IAS 1 85

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 128 a i –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
Ökning (minskning) i kredit
saldon på konton för uppskju skjuten reglering. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten
reglering]
ten reglering

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Ökning (minskning) i debets
aldon på konton för uppskju
ten reglering

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering. [Se: debetsaldon på konton för uppskjuten
reglering]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsurance
Assets

X duration,
debit

Ökning (minskning) i återför
säkringstillgångar

Ökningen (minskningen) i återförsäkringstillgångar. [Se: Åter exempel: IFRS 4 IG37 – sista
försäkringstillgångar]
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOfGa X duration,
insAndLossesOnFinancialAssets credit
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhich
Para
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Ökning (minskning) i reserv
för vinster och förluster på fi
nansiella tillgångar som vär
deras till verkligt värde via
övrigt totalresultat avseende
försäkringsavtal på vilka
punkterna C18 b, C19 b, C24
b och C24 c i IFRS 17 har
tillämpats

Ökningen (minskningen) i reserven för vinster och förluster på
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäkringsavtal på vilka punkterna C18
b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17 har tillämpats. [Se:
Reserv för vinster och förluster på finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat avseende
försäkringsavtal på vilka punkterna C18 b, C19 b, C24 b och
C24 c i IFRS 17 har tillämpats]

allmän praxis: IFRS 17 116 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCapi
tal

Ökning (minskning) i rörelse
kapital

Ökningen (minskningen) i rörelsekapital.

allmän praxis: IAS 7 20

upplysningar: IFRS 14 33 a
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X duration,
credit

upplysningar: IFRS 14 33 a

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughAcquisi
tionOfSubsidiary

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förvärv av dotterföretag,
eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av förvärv av
dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdditio
nalItemsNecessaryToUnderstand
ChangeInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ytterligare poster som krävs
för att förstå förändring, för
säkringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av ytterligare poster som kan krävas för att förstå för
ändringen i det redovisade nettovärdet för försäkringsavtalen.
[Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 105 d –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOfTi
meAllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av justeringar på grund av tid
som förflutit, avsättningskonto
för kreditförluster på finansi
ella tillgångar

Ökningen (minskningen) i avsättningskontot för kreditförluster
för finansiella tillgångar genom justeringar på grund av den tid
som förflutit. [Se: Avsättningskonto för kreditförluster för fi
nansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOfTi
meLiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av justeringar på grund av tid
som förflutit, skulder som
omfattas av försäkringsavtal
och utfärdade återförsäkring
savtal

Ökningen (minskningen) i skulder som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal till följd av justeringar på grund
av den tid som förflutit. [Se: Skulder som omfattas av för
säkrings- och återförsäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOfTi
meReinsuranceAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av justeringar på grund av tid
som förflutit, återförsäkrings
tillgångar

Ökningen (minskningen) i återförsäkringstillgångar till följd av allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
justeringar på grund av den tid som förflutit. [Se: Återförsäk giltighetsdag 2021-01-01
ringstillgångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughAmorti
sationOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av avskrivning av kassaflöden
för anskaffning av försäkring
savtal, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av avskrivning av kassaflöden för anskaffning av för
säkringsavtal. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Ökning
(minskning) till följd av kassaflöden för anskaffning av för
säkringsavtal, försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 103 b ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfitOrLoss
AggregateDifferenceBetweenFair
ValueAtInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

Ökning (minskning) till följd
av belopp som redovisas i re
sultatet, sammanlagdskillnad
mellan verkligt värde vid
första redovisningstillfället och
transaktionspris som ännu inte
har redovisats i resultatet

Den ökning (minskning) i sammanlagd skillnad mellan verkligt
värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris
för finansiella instrument som ännu inte har redovisats i re
sultatet till följd av belopp som redovisas i resultatet. [Se:
Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redo
visningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redo
visats i resultatet; Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG14, exempel:
IFRS 7 28 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughApprop
riationOfRetainedEarnings

Ökning (minskning) till följd
av disposition av balanserade
vinstmedel, eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av disposition
av balanserade vinstmedel. [Se: Balanserade vinstmedel]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBalan
X duration,
cesRecognisedInCurrentPeriod
credit
InStatementOfFinancialPosition
RegulatoryDeferralAccountCredit
Balances

Ökning (minskning) till följd
av balanser som redovisas i
den aktuella perioden i rap
porten över finansiell ställning,
kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av balanser som redovisas i den
aktuella perioden i rapporten över finansiell ställning. [Se:
Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a i

X duration,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughBalan
cesRecognisedInCurrentPeriod
InStatementOfFinancialPosition
RegulatoryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av balanser som redovisas i
den aktuella perioden i rap
porten över finansiell ställning,
debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av balanser som redovisas i den
aktuella perioden i rapporten över finansiell ställning. [Se:
debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a i

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposals
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av rörelseförvärv och avytt
ringar, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Ökningen (minskningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av rörelseförvärv och avyttringar. [Se: Rö
relseförvärv [member]; Förmånsbestämd nettoskuld (nettotill
gång)]

upplysningar: IAS 19 141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposals
ReimbursementRights

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av rörelseförvärv och avytt
ringar, rättigheter till ersättning

Ökningen (minskningen) i rättigheter till ersättning till följd av
effekterna av rörelseförvärv och avyttringar. [Se: Rörelseför
värv [member]; Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
X duration,
nessCombinationsDeferredTaxLia credit
bilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av rörelseförvärv, uppskjuten
skatteskuld (skattefordran)

Ökningen (minskningen) i uppskjuten skatteskuld (skatteford
ran) till följd av rörelseförvärv. [Se: Uppskjuten skatteskuld
(skattefordran)]

allmän praxis: IAS 12 81
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) till följd
av kassaflöden, försäkringsav
talsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av kassaflöden. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 105 a –
ikraftträdande 2021-01-01

IncreaseDecreaseTh
roughCashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseTh
roughCashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Ökning (minskning) till följd
av kassaflöden, försäkringsav
talsskuld (tillgång) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
geInDiscountRateContingentLiabi credit
litiesRecognisedInBusinessCombi
nation

Ökning (minskning) till följd
av förändring i diskonterings
sats, eventualförpliktelser re
dovisade i rörelseförvärv

Ökningen (minskningen) i eventualförpliktelser redovisade i ett
rörelseförvärv på grund av förändringar i diskonteringssats.
[Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörel
seförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInDiscountRateOtherProvisions

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändring i diskonterings
sats, övriga avsättningar

Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar till följd av
förändring i diskonteringssats. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
geInEquityOfSubsidiaries

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändring i dotterföretags
egna kapital, eget kapital

Ökningen (minskningen) i företagets egna kapital till följd av
förändringen i dotterföretags egna kapital. [Se: Dotterföretag
[member]]

allmän praxis: IAS 1 106 d

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 684

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughChan
geInRiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskThatDoesNotRelateToFu
tureOrPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändring i riskjustering
för icke-finansiell risk som
inte avser tjänstgöring under
kommande eller tidigare pe
rioder, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringen i riskjusteringen för icke-finansiell risk
som inte avser tjänstgöring under kommande eller tidigare
perioder. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Riskjustering
för icke-finansiell risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 104 b ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i diskon
teringssatser, kreditsaldon på
konton för uppskjuten regle
ring

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av förändringar i diskonteringssatser.
[Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInDiscountRatesRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i diskon
teringssatser, debetsaldon på
konton för uppskjuten regle
ring

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av förändringar i diskonteringssatser.
[Se: debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesInEstimatesThatAdjustContrac credit
tualServiceMarginInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i uppskatt
ningar som justerar avtalsenlig
marginal, försäkringsavtalss
kuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringar i uppskattningar som justerar den avtal
senliga marginalen. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång);
Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 104 a i –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatDoNotAdjust
ContractualServiceMarginInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ändringar i uppskattningar
som inte justerar avtalsenlig
marginal, försäkringsavtalss
kuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringar i uppskattningar som inte justerar den
avtalsenliga marginalen. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång);
Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 104 a ii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInFairValuesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i verkliga vär
den, skulder hänförliga till fi
nansieringsverksamheten

Ökningen (minskningen) i skulder hänförliga till finansie
ringsverksamheten till följd av förändringar i verkligt värde.
[Se: Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverk
samheten

upplysningar: IAS 7 44B d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ändrade valutakurser, för
månsbestämd nettoskuld (net
totillgång)

Ökningen (minskningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av ändrade valutakurser. [Se: Förmåns
bestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ändrade valutakurser, kre
ditsaldon på konton för upp
skjuten reglering

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av ändrade valutakurser. [Se: Kre
ditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountDebitBalan
ces

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av ändrade valutakurser, de
betsaldon på konton för upp
skjuten reglering

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av ändrade valutakurser. [Se: de
betsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParameters
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ändrade modeller eller
riskparametrar, exponering för
kreditrisk på låneåtaganden
och finansiella garantiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
taganden och finansiella garantiavtal till följd av ändrade mo IFRS 7 35H
deller eller riskparametrar. [Se: Exponering för kreditrisk på
låneåtaganden och finansiella garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParameters
FinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av ändrade modeller eller
riskparametrar, finansiella till
gångar

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
ändrade modeller eller riskparametrar. [Se: Finansiella till
gångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLoss
OfControl

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i ägarandel i
dotterföretag som inte leder till
förlust av bestämmande infly
tande, eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av förändringar
i ägarandel i dotterföretag som inte leder till förlust av be
stämmande inflytande. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 1 106 d iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLoss
OfControlEquityAttributable
ToOwnersOfParent

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar i ägarandel i
dotterföretag som inte leder till
förlust av bestämmande infly
tande, eget kapital hänförligt
till moderföretagets ägare

Ökningen (minskningen) i eget kapital hänförlig till moderfö upplysningar: IFRS 12 18
retagets ägare till följd av förändringar i ägarandel i dotterfö
retag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande.
[Se: Dotterföretag [member]; Eget kapital hänförligt till mo
derföretagets ägare]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentService
InsuranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar som avser
tjänstgöring under innevarande
period, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringar som avser tjänstgöring under innevarande
period. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 104 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToCurrentService
InsuranceContractsLiabilityAsset
Abstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureService
InsuranceContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToFutureService
InsuranceContractsLiabilityAsset
Abstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesThatRelateToPastServiceInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughConver
sionOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) till följd
av förändringar som avser
tjänstgöring under innevarande
period, försäkringsavtalsskuld
(tillgång) [abstract]

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av förändringar som avser
framtida tjänstgöring, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringar som avser framtida tjänstgöring. [Se:
Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 103 b iv –
2021-01-01,
IFRS 17 104 a –
2021-01-01

Ökning (minskning) till följd
av förändringar som avser
tjänstgöring under tidigare pe
rioder, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av förändringar som avser tjänstgöring under tidigare
perioder, dvs. förändringar i kassaflöden för åtaganden som
avser inträffade skador. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 103 b iii –
2021-01-01,
IFRS 17 104 c –
2021-01-01

Ökning (minskning) till följd
av konvertering av konvertibla
instrument, eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av omvandling
av konvertibla instrument.

allmän praxis: IAS 1 106 d

Ökning (minskning) till följd
av förändringar som avser
framtida tjänstgöring, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång) [ab
stract]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 688

ifrs-full

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInEs
timateOfTransactionPriceContrac
tAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid förändring i upp
skattning av transaktionspris,
avtalstillgångar

Ökningen (minskningen) i avtalstillgångar till följd av acku
mulerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid
en förändring i uppskattningen av transaktionspriset. Trans
aktionspriset är den ersättning som ett företag förväntar sig att
ha rätt till i utbyte mot att överföra utlovade varor eller tjänster
till en kund, exklusive belopp som tas emot för tredje parts
räkning (exempelvis vissa försäljningsskatter). [Se: Ökning
(minskning) till följd av ackumulerade catch-up-justeringar av
intäkter, avtalstillgångar]

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInEs
timateOfTransactionPriceCon
tractLiabilities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid förändring i upp
skattning av transaktionspris,
avtalsskulder

Ökningen (minskningen) i avtalsskulder till följd av ackumu
lerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid en
förändring i uppskattningen av transaktionspriset. Trans
aktionspriset är den ersättning som ett företag förväntar sig att
ha rätt till i utbyte mot att överföra utlovade varor eller tjänster
till en kund, exklusive belopp som tas emot för tredje parts
räkning (exempelvis vissa försäljningsskatter). [Se: Ökning
(minskning) till följd av ackumulerade catch-up-justeringar av
intäkter, avtalsskulder]

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInMeasu
reOfProgressContractAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid förändring i mät
ningen av förloppet, avtalstill
gångar

Ökningen (minskningen) i avtalstillgångar till följd av acku
exempel: IFRS 15 118 b
mulerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid
en förändring i mätningen av förloppet. [Se: Ökning (minsk
ning) till följd av ackumulerade catch-up-justeringar av intäk
ter, avtalstillgångar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueArisingFromChangeInMeasu
reOfProgressContractLiabilities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid förändring i mät
ning av förlopp, avtalsskulder

Ökningen (minskningen) i avtalsskulder till följd av ackumu exempel: IFRS 15 118 b
lerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid en
förändring i mätningen av förloppet. [Se: Ökning (minskning)
till följd av ackumulerade catch-up-justeringar av intäkter, av
talsskulder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughCumul X duration,
ativeCatchupAdjustmentsToReve debit
nueArisingFromContractModifica
tionContractAssets

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid avtalsändring,
avtalstillgångar

Ökningen (minskningen) i avtalstillgångar till följd av acku
mulerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid
avtalsändring. En avtalsändring innebär en förändring av om
fattning eller pris (eller båda) i ett avtal som har godkänts av
avtalsparterna. [Se: Ökning (minskning) till följd av ackumu
lerade catch-up-justeringar av intäkter, avtalstillgångar]

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul X duration,
ativeCatchupAdjustmentsToReve credit
nueArisingFromContractModifica
tionContractLiabilities

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter som upp
kommer vid avtalsändring,
avtalsskulder

Ökningen (minskningen) i avtalsskulder till följd av ackumu
lerade catch-up-justeringar av intäkter som uppkommer vid
avtalsändring. En avtalsändring innebär en förändring av om
fattning eller pris (eller båda) i ett avtal som har godkänts av
avtalsparterna. [Se: Ökning (minskning) till följd av ackumu
lerade catch-up-justeringar av intäkter, avtalsskulder]

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueContractAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
Ökningen (minskningen) i avtalstillgångar till följd av acku
av ackumulerade catch-up-ju mulerade catch-up-justeringar av intäkter. [Se: Avtalstillgångar;
steringar av intäkter, avtalstill Intäkter från avtal med kunder]
gångar

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumul
ativeCatchupAdjustmentsToReve
nueContractLiabilities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av ackumulerade catch-up-ju
steringar av intäkter, avtalss
kulder

Ökningen (minskningen) i avtalsskulder till följd av ackumu
lerade catch-up-justeringar av intäkter. [Se: Avtalsskulder; In
täkter från avtal med kunder]

exempel: IFRS 15 118 b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDisposa X duration,
lOfSubsidiary
credit

Ökning (minskning) till följd
av avyttring av dotterföretag,
eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av avyttringen
av dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 106 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughEffec
X duration,
tOfChangesInForeignExchangeRa credit
tesLiabilitiesArisingFromFinan
cingActivities

Ökning (minskning) till följd
av effekten av ändrade valuta
kurser, skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten

Ökningen (minskningen) i skulder hänförliga till finansie
upplysningar: IAS 7 44B c
ringsverksamheten till följd av effekten av ändrade valutakur
ser. [Se: Förändringar i skulder hänförliga till finansierings
verksamheten

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffec
tOfChangesInRiskOfNonperfor
manceByIssuerOfReinsurance
ContractsHeldInsuranceContracts
LiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av effekt av förändringar i risk
för utebliven fullgörelse av
utfärdare av innehavda åter
försäkringsavtal, försäkring
savtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till upplysningar: IFRS 17 105 b –
följd av effekten av förändringar i risken för utebliven full
ikraftträdande 2021-01-01
görelse av utfärdaren av innehavda återförsäkringsavtal. [Se:
Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Innehavda återförsäkringsav
tal [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsAcquiredInPerio
dInsuranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av effekter av avtal som för
värvats under perioden, för
säkringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av effekterna av avtal som förvärvats från andra företag i
överlåtelser av försäkringsavtal eller rörelseförvärv under pe
rioden. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 108 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsInitiallyRecogni
sedInPeriodInsuranceContracts
LiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av effekter av avtal som redo
visas för första gången under
perioden, försäkringsavtalss
kuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång)
som är hänförliga till effekterna av avtal som redovisas för
första gången under perioden. [Se: Försäkringsavtalsskuld
(tillgång)]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 104 a iii –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfGroupsOfOnerousCon
tractsInitiallyRecognisedInPerio
dInsuranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av effekter av grupper av för
lustbringande kontrakt som
redovisas för första gången
under perioden, försäkringsav
talsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till upplysningar: IFRS 17 108 b –
följd av effekterna av grupper av förlustbringande kontrakt
ikraftträdande 2021-01-01
som redovisas för första gången under perioden. Ett försäk
ringsavtal är ett förlustbringande kontrakt vid det första redo
visningstillfället om de kassaflöden för åtaganden som fördelas
på avtalet, tidigare redovisade kassaflöden för anskaffning av
försäkringsavtal och kassaflöden som uppkommer från avtalet
vid det första redovisningstillfället sammanlagt innebär ett
nettoutflöde. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfOptions

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av utnyttjande av optioner,
eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av utnyttjandet
av optioner.

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExerci
seOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av utnyttjande av tecknings
optioner, eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av utnyttjandet
av teckningsoptioner.

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExperi
enceAdjustmentsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av erfarenhetsbaserade juste
ringar, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till upplysningar: IFRS 17 104 b iii –
följd av erfarenhetsbaserade justeringar. Erfarenhetsbaserade
ikraftträdande 2021-01-01
justeringar utgörs av skillnaden mellan: a) för premiebetal
ningar (och eventuella hänförliga kassaflöden såsom kassaflö
den för anskaffning av försäkringsavtal och försäkringspre
mieskatter) sker uppskattningen i början av perioden för de
belopp som förväntas under perioden och de faktiska kassaf
lödena under perioden, eller b) för kostnader för försäkrings
tjänster (exklusive kostnader för anskaffning av försäkring
savtal) – uppskattningen vid periodens början av de kostnader
som förväntas uppkomma under perioden och de faktiskt
uppkomna kostnaderna under perioden. [Se: Försäkringsav
talsskuld (tillgång)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFinan
cingCashFlowsLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av kassaflöden från finansie
ringsverksamheten, skulder
som uppkommer från finan
sieringsverksamheten

Ökningen (minskningen) i skulder hänförliga till finansie
ringsverksamheten till följd av kassaflöden från finansiering.
[Se: Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksam
het; Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverk
samheten

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeign
ExchangeAndOtherMovements
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar och an
dra förändringar, exponering
för kreditrisk på låneåtaganden
och finansiella garantiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H
taganden och finansiella garantiavtal till följd av valutaför
ändringar och andra förändringar. [Se: Exponering för kredit
risk på låneåtaganden och finansiella garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeign
ExchangeAndOtherMovements
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeign
ExchangeAndOtherMovements
FinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeign
ExchangeAndOtherMovements
FinancialAssetsAbstract

upplysningar: IAS 7 44B a

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar och an
dra förändringar, finansiella
tillgångar

Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar och an
dra förändringar, finansiella
tillgångar [abstract]

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
valutaförändringar och andra förändringar. [Se: Finansiella
tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H
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Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar och an
dra förändringar, exponering
för kreditrisk på låneåtaganden
och finansiella garantiavtal
[abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughForeign X duration,
ExchangeExposureToCreditRisk credit
OnLoanCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar, expone
ring för kreditrisk på låneåta
ganden och finansiella garan
tiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H
taganden och finansiella garantiavtal till följd av valutaför
ändringar. [Se: Exponering för kreditrisk på låneåtaganden och
finansiella garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughForeign
ExchangeFinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutaförändringar, finansi
ella tillgångar

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
valutaförändringar. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughGa
X duration,
insLossesInPeriodReserveOfGain credit
sAndLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhich
Para
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Ökning (minskning) till följd
av vinster (förluster) under
period, reserv för vinster och
förluster på finansiella till
gångar som värderas till verk
ligt värde via övrigt totalre
sultat avseende försäkringsav
tal på vilka punkterna C18 b,
C19 b, C24 b och C24 c i
IFRS 17 har tillämpats

Ökningen (minskningen) i reserven för vinster och förluster på
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäkringsavtal på vilka punkterna C18
b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17 har tillämpats till följd
av vinster (förluster) under perioden. [Se: Reserv för vinster
och förluster på finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat avseende försäkringsavtal på vilka
punkterna C18 b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17 har
tillämpats]

exempel: IFRS 17 116 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInc
X duration,
urredClaimsAndOtherIncurredIn credit
suranceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av kostnader för inträffade
skador och andra uppkomna
kostnader för försäkringstjäns
ter, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av kostnader för inträffade skador och andra uppkomna
kostnader för försäkringstjänster. [Se: Försäkringsavtalsskuld
(tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 103 b i –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughInc
X duration,
urredClaimsPaidAndOtherInsuran credit
ceServiceExpensesPaidForInsu
ranceContractsIssuedExcluding
InsuranceAcquisitionCashFlow
sInsuranceContractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av kostnader för inträffade
skador och andra kostnader för
försäkringstjänster som beta
lats för utfärdade försäkring
savtal med undantag för kas
saflöden för anskaffning av
försäkringsavtal, försäkring
savtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av kostnader för inträffade skador och andra kostnader
för försäkringstjänster som betalats för utfärdade försäkring
savtal med undantag för kassaflöden för anskaffning av för
säkringsavtal. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Ökning
(minskning) till följd av kassaflöden för anskaffning av för
säkringsavtal, försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 105 a iii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInc
urredClaimsRecoveredAndOthe
rInsuranceServiceExpensesReco
veredUnderReinsuranceContracts
HeldInsuranceContractsLiability
Asset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av återvunna kostnader för in
träffade skador och andra
kostnader för försäkringstjäns
ter som återvunnits enligt in
nehavda återförsäkringsavtal,
försäkringsavtalsskuld (till
gång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av återvunna kostnader för inträffade skador och andra
kostnader för försäkringstjänster som återvunnits enligt inne
havda återförsäkringsavtal. [Se: Försäkringsavtalsskuld (till
gång); Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 105 a iii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceAcquisitionCashFlowsInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av kassaflöden för anskaffning
av försäkringsavtal, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till upplysningar: IFRS 17 105 a ii –
följd av kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal. Kas ikraftträdande 2021-01-01
saflöden för anskaffning av försäkringsavtal är kassaflöden
som uppkommer från kostnaderna för att sälja, teckna och
bilda en grupp av försäkringsavtal som är direkt hänförliga till
den portfölj med försäkringsavtal som gruppen tillhör. Sådana
kassaflöden inbegriper kassaflöden som inte är direkt hänför
liga till enskilda avtal eller grupper av försäkringsavtal i
portföljen. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceFinanceIncomeOrExpensesInsu
ranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av finansiella intäkter eller
kostnader från försäkringsav
tal, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till upplysningar: IFRS 17 105 c –
följd av finansiella intäkter eller kostnader från försäkringsav ikraftträdande 2021-01-01
tal. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av försäkringsintäkter, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av försäkringsintäkter. [Se: Försäkringsavtalsskuld (till
gång); Försäkringsintäkter]

upplysningar: IFRS 17 103 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

Ökning (minskning) till följd
av försäkringsintäkter, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång) [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran X duration,
credit
ceRevenueNotRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransitionDa
teToWhichModifiedRetrospective
ApproachOrFairValueApproach
HasBeenAppliedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av försäkringsintäkter som inte
avser befintliga avtal per
övergångsdagen på vilka den
modifierade retroaktiva meto
den eller verkligt värde-meto
den har tillämpats, försäkring
savtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av försäkringsintäkter som inte avser redan befintliga
avtal per övergångsdagen på vilka den modifierade retroaktiva
metoden (som beskrivs i punkterna C6–C19 i IFRS 17) eller
verkligt värde-metoden (som beskrivs i punkterna C20–C24 i
IFRS 17) har tillämpats. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång);
Försäkringsintäkter]

upplysningar: IFRS 17 114 c –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransitionDa
teToWhichFairValueApproach
HasBeenAppliedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av försäkringsintäkter som av
ser befintliga avtal per över
gångsdagen på vilka verkligt
värde-metoden har tillämpats,
försäkringsavtalsskuld (till
gång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av försäkringsintäkter som avser befintliga avtal per
övergångsdagen på vilka verkligt värde-metoden (som beskrivs
i punkterna C20–C24 i IFRS 17) har tillämpats. [Se: Försäk
ringsavtalsskuld (tillgång); Försäkringsintäkter]

upplysningar: IFRS 17 114 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran X duration,
credit
ceRevenueRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransitionDa
teToWhichModifiedRetrospective
ApproachHasBeenAppliedInsuran
ceContractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av försäkringsintäkter som av
ser befintliga avtal per över
gångsdagen på vilka den mo
difierade retroaktiva metoden
har tillämpats, försäkringsav
talsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av försäkringsintäkter som avser befintliga avtal per
övergångsdagen på vilka den modifierade retroaktiva metoden
(som beskrivs i punkterna C6–C19 i IFRS 17) har tillämpats.
[Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Försäkringsintäkter]

upplysningar: IFRS 17 114 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av kostnader för försäkrings
tjänster, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av kostnader för försäkringstjänster. [Se: Försäkringsav
talsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 103 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av kostnader för försäkrings
tjänster, försäkringsavtalsskuld
(tillgång) [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceResultForReconciliation
ByComponentsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Ökning (minskning) till följd
av resultat från försäkrings
tjänster för avstämning efter
komponenter, försäkringsav
talsskuld (tillgång) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceResultForReconciliation
ByRemainingCoverageAndInc
urredClaimsInsuranceContracts
LiabilityAssetAbstract

Ökning (minskning) till följd
av resultat från försäkrings
tjänster för avstämning efter
återstående försäkringsskydd
och inträffade skador, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång) [ab
stract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsuran
ceServiceResultInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av resultat från försäkrings
tjänster, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av resultat från försäkringstjänster. [Se: Försäkringsav
talsskuld (tillgång); Resultat från försäkringstjänster]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInvest
X duration,
mentComponentsExcludedFro
credit
mInsuranceRevenueAndInsurance
ServiceExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av investeringskomponenter
som är exkluderade från för
säkringsintäkter och kostnader
för försäkringstjänster, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av investeringskomponenter som är exkluderade från
försäkringsintäkter och kostnader för försäkringstjänster. [Se:
Beskrivning av den metod som används för att fastställa in
vesteringskomponenter; Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 103 c –
ikraftträdande 2021-01-01

IFRS 17 103 –
2021-01-01,
IFRS 17 104 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryDeferredTax
LiabilityAsset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
Minskningen i uppskjuten skatteskuld (skattefordran) till följd
av förlust av bestämmande in av förlust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag.
flytande över dotterföretag,
[Se: Uppskjuten skatteskuld (skattefordran)]
uppskjuten skatteskuld (skatte
fordran)

allmän praxis: IAS 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi
cationOfContractualCashFlows
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av modifiering av avtalsenliga
kassaflöden, exponering för
kreditrisk på låneåtaganden
och finansiella garantiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 35I b
taganden och finansiella garantiavtal till följd av modifieringen
av avtalsenliga kassaflöden. [Se: Exponering för kreditrisk på
låneåtaganden och finansiella garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi
cationOfContractualCashFlows
FinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av modifiering av avtalsenliga
kassaflöden, finansiella till
gångar

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
modifiering av avtalsenliga kassaflöden. [Se: Finansiella till
gångar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesAllowance
AccountForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av nettot av valutakursdiffe
renser, avsättningskonto för
kreditförluster på finansiella
tillgångar

Ökningen (minskningen) i ett avsättningskonto för kreditför allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
luster för finansiella tillgångar till följd av nettot av valuta
giltighetsdag 2021-01-01
kursdifferenser som uppkommit vid omräkning av finansiella
rapporter från funktionell valuta till en annan rapporterings
valuta, inklusive omräkning av en utlandsverksamhet till det
rapporterande företagets rapporteringsvaluta. [Se: Avsättnings
konto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesBiologica
lAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av nettot av valutakursdiffe
renser, biologiska tillgångar

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar till följd av
nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning
av finansiella rapporter från funktionell valuta till en annan
rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en utlandsverk
samhet till det rapporterande företagets rapporteringsvaluta.
[Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IFRS 7 35I b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 699

upplysningar: IAS 41 50 f

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferredAc
quisitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, för
utbetalda anskaffningskost
nader som härrör från försäk
ringsavtal

Ökningen (minskningen) i förutbetalda anskaffningskostnader
som härrör från försäkringsavtal till följd av nettot av valuta
kursdifferenser som uppkommit vid omräkning av finansiella
rapporter från funktionell valuta till en annan rapporterings
valuta, inklusive omräkning av en utlandsverksamhet till det
rapporterande företagets rapporteringsvaluta. [Se: Förutbetalda
anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferredTax credit
LiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, upp
skjuten skatteskuld (skatte
fordran)

Ökningen (minskningen) i uppskjuten skatteskuld (skatteford
ran) till följd av nettot av valutakursdifferenser som uppkom
mit vid omräkning av finansiella rapporter från funktionell
valuta till en annan rapporteringsvaluta, inklusive omräkning
av en utlandsverksamhet till det rapporterande företagets rap
porteringsvaluta. [Se: Uppskjuten skatteskuld (skattefordran)]

allmän praxis: IAS 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser,
goodwill

Ökningen (minskningen) i goodwill till följd av nettot av
valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning av fi
nansiella rapporter från funktionell valuta till en annan rap
porteringsvaluta, inklusive omräkning av en utlandsverksamhet
till det rapporterande företagets rapporteringsvaluta. [Se:
Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d vi

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
X duration,
ExchangeDifferencesIntangibleAs debit
setsAndGoodwill

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, im
materiella tillgångar och
goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar och goodwill
till följd av nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid
omräkning av finansiella rapporter från funktionell valuta till
en annan rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en ut
landsverksamhet till det rapporterande företagets rappor
teringsvaluta. [Se: Immateriella anläggningstillgångar och
goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e vii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughNet
X duration,
ExchangeDifferencesIntangibleAs debit
setsOtherThanGoodwill

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, im
materiella tillgångar som inte
är goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar som inte är upplysningar: IAS 38 118 e vii
goodwill till följd av nettot av valutakursdifferenser som
uppkommit vid omräkning av finansiella rapporter från funk
tionell valuta till en annan rapporteringsvaluta, inklusive om
räkning av en utlandsverksamhet till det rapporterande företa
gets rapporteringsvaluta. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesInvestment
Property

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, för
valtningsfastigheter

Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter till följd av
nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning
av finansiella rapporter från funktionell valuta till en annan
rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en utlandsverk
samhet till det rapporterande företagets rapporteringsvaluta.
[Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 e,
upplysningar: IAS 40 79 d vi

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesLiabilitie
sUnderInsuranceContractsAndRe
insuranceContractsIssued

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, skul
der som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal

Förändringen i försäkringsskulder till följd av nettot av valu
takursdifferenser som uppkommit vid omräkning av finansiella
rapporter till en annan rapporteringsvaluta, och vid omräkning
av en utlandsverksamhet till det rapporterande företagets rap
porteringsvaluta. [Se: Skulder som omfattas av försäkringsoch återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesOtherPro
visions

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, öv
riga avsättningar

Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar till följd av
valutakursändringar för avsättningar som värderas i en annan
valuta än företagets rapporteringsvaluta. [Se: Övriga avsätt
ningar]

allmän praxis: IAS 37 84
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesPropertyP
lantAndEquipment

X duration,
debit

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, mate följd av nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid
omräkning av finansiella rapporter från funktionell valuta till
riella anläggningstillgångar
en annan rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en ut
landsverksamhet till det rapporterande företagets rappor
teringsvaluta. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesReimburse
mentRightsAtFairValue

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, rät
tigheter till ersättning, till
verkligt värde

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för rättigheter till
ersättning till följd av valutakursändringar för planer som
värderas i en annan valuta än företagets rapporteringsvaluta.
[Se: Till verkligt värde [member]; Rättigheter till ersättning, till
verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesReinsurance
Assets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av valutakursdifferenser, åter
försäkringstillgångar

Ökningen (minskningen) i återförsäkringstillgångar till följd av
nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning
av finansiella rapporter från funktionell valuta till en annan
rapporteringsvaluta, inklusive omräkning av en utlandsverk
samhet till det rapporterande företagets rapporteringsvaluta.
[Se: Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYetToBe
Recognised

X duration

Ökning (minskning) till följd
av nya transaktioner, samman
lagdskillnad mellan verkligt
värde vid första redovisnings
tillfället och transaktionspris
som ännu inte har redovisats i
resultatet

Den ökning (minskning) i sammanlagdskillnad mellan det
verkliga värdet vid första redovisningstillfället och det trans
aktionspris för finansiella instrument som ännu inte har redo
visats i resultatet till följd av nya transaktioner. [Se: Sam
manlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovis
ningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redovisats
i resultatet; Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG14, exempel:
IFRS 7 28 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughObtai
ningOrLosingControlOfSubsidia
riesOrOtherBusinessesLiabilitie
sArisingFromFinancingActivities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av erhållande eller förlust av
bestämmande inflytande över
dotterföretag eller andra verk
samheter, skulder hänförliga
till finansieringsverksamheten

Ökningen (minskningen) i skulder hänförliga till finansie
ringsverksamheten till följd av erhållande eller förlust av be
stämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksam
heter. [Se: Skulder hänförliga till finansieringsverksamheten;
Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 44B b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, avsätt
ningskonto för kreditförluster
för finansiella tillgångar

Ökningen (minskningen) i avsättningskonto för kreditförluster
för finansiella tillgångar till följd av förändringar som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Avsätt
ningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesDeferredAcquisitionCost
sArisingFromInsuranceContracts

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, för
utbetalda anskaffningskost
nader som härrör från försäk
ringsavtal

Ökningen (minskningen) i förutbetalda anskaffningskostnader
som härrör från försäkringsavtal till följd av förändringar som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäk
ringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG39 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, im
materiella tillgångar och
goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar och goodwill
till följd av förändringar som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Immateriella anläggningstill
gångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, im
materiella tillgångar som inte
är goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar som inte är
goodwill till följd av förändringar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e viii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter till följd av
av andra förändringar, förvalt förändringar som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not. [Se: Förvaltningsfastigheter]
ningsfastigheter

upplysningar: IAS 40 79 d viii,
upplysningar: IAS 40 76 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivities

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, skulder
hänförliga till finansierings
verksamheten

Ökningen (minskningen) i skulder hänförliga till finansie
ringsverksamheten till följd av förändringar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Förändringar i
skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

upplysningar: IAS 7 44B e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, skulder
som omfattas av försäkringsoch återförsäkringsavtal

Ökningen (minskningen) i skulder som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal till följd av förändringar som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesNetDefinedBenefitLiabili credit
tyAsset

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, för
månsbestämd nettoskuld (net
totillgång)

Ökningen (minskningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av förändringar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)]

allmän praxis: IAS 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesPropertyPlantAndEquip
ment

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, materi
ella anläggningstillgångar

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
följd av förändringar som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e ix

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, kredit
saldon på konton för uppskju
ten reglering

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av förändringar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Kreditsaldon
på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av förändringar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: debetsaldon
på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Ökningen (minskningen) i återförsäkringstillgångar till följd av
Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, återför förändringar som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not. [Se: Återförsäkringstillgångar]
säkringstillgångar

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X duration,
credit

Ökning till följd av övriga bi Ökningen i eget kapital till följd av övriga bidrag från ägare
drag från ägare, eget kapital
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

upplysningar: IAS 1 106 d iii

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, kredit
saldon på konton för uppskju
ten reglering [abstract]

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, debets
aldon på konton för uppskju
ten reglering
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Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, debets
aldon på konton för uppskju
ten reglering [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
DistributionsToOwners

X duration,
debit

Minskning till följd av övrig
utdelning till ägare, eget ka
pital

Minskningen i eget kapital till följd av utdelning till ägare som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsExposureToCredit
RiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, expo
nering för kreditrisk på låneå
taganden och finansiella ga
rantiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
taganden och finansiella garantiavtal till följd av andra för
IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I
ändringar. [Se: Exponering för kreditrisk på låneåtaganden och
finansiella garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

X duration,
debit

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, finansi andra förändringar. [Se: Finansiella tillgångar]
ella tillgångar

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi
umsPaidForReinsuranceContracts
HeldInsuranceContractsLiability
Asset

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av betalda premier för inne
havda återförsäkringsavtal,
försäkringsavtalsskuld (till
gång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av betalda premier för innehavda återförsäkringsavtal.
[Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång); Innehavda återförsäk
ringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 105 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi
X duration,
credit
umsReceivedForInsuranceCon
tractsIssuedInsuranceContractsLia
bilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av erhållna premier för utfär
dade försäkringsavtal, försäk
ringsavtalsskuld (tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av erhållna premier för utfärdade försäkringsavtal. [Se:
Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 105 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IAS 1 106 d iii
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughReclas
X duration,
sificationAdjustmentsInPeriodRe credit
serveOfGainsAndLossesOnFinan
cialAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensiveIn
comeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Ökning (minskning) till följd
av omklassificeringsjusteringar
under perioden, reserv för
vinster och förluster på finan
siella tillgångar som värderas
till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäk
ringsavtal på vilka punkterna
C18 b, C19 b, C24 b och C24
c i IFRS 17 har tillämpats

Ökningen (minskningen) i reserven för vinster och förluster på
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäkringsavtal på vilka punkterna C18
b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17 har tillämpats till följd
av omklassificeringsjusteringar under perioden. [Se: Reserv för
vinster och förluster på finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat avseende försäkringsavtal
på vilka punkterna C18 b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17
har tillämpats]

exempel: IFRS 17 116 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRecogni X duration,
tionOfContractualServiceMargin credit
InProfitOrLossToReflectTrans
ferOfServicesInsuranceContracts
LiabilityAsset

Ökning (minskning) till följd
av redovisning av avtalsenlig
marginal i resultatet för att
återspegla överföring av tjäns
ter, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)

Ökningen (minskningen) i försäkringsavtalsskuld (tillgång) till
följd av redovisning av avtalsenlig marginal i resultatet för att
återspegla överföring av tjänster. [Se: Försäkringsavtalsskuld
(tillgång); Avtalsenlig marginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 104 b i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShado
wAccountingDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

Ökning (minskning) till följd
av skuggredovisning, förutbe
talda anskaffningskostnader
som härrör från försäkringsav
tal

Den ökning (minskning) i förutbetalda anskaffningskostnader allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista
från försäkringsavtal som är en följd av skuggredovisning.
giltighetsdag 2021-01-01
Skuggredovisning har följande två kännetecken: a) En redo
visad men orealiserad vinst eller förlust på en tillgång påverkar
värderingen av försäkringsskulden på samma sätt som en rea
liserad vinst eller förlust gör. Om orealiserade vinster eller
förluster på en tillgång redovisas direkt i eget kapital redovisas
även den resulterande förändringen i det redovisade värdet för
försäkringsskulden i eget kapital. [Se: Förutbetalda anskaff
ningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShareba X duration,
sedPaymentTransactions
credit

Ökning (minskning) till följd
av transaktioner som avser
aktierelaterade ersättningar,
eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av transaktio upplysningar: IAS 1 106 d iii
ner som avser aktierelaterade ersättningar. [Se: Eget kapital]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTimeVa X duration,
lueOfMoneyAdjustmentOtherPro credit
visions

Ökning till följd av justeringar
på grund av tid som förflutit,
övriga avsättningar

Ökningen i övriga avsättningar till följd av justeringar på
grund av tid som förflutit. [Se: Övriga avsättningar]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
actionsWithOwners

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av transaktioner med ägare,
eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av transaktio allmän praxis: IAS 1 106 d
ner med ägare.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
BetweenRevaluationReserveAnd credit
RetainedEarnings

Ökning (minskning) till följd
av överföring mellan omvär
deringsreserver och balanse
rade vinstmedel, eget kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av överföringar
mellan en omvärderingsreserv och balanserade vinstmedel. [Se:
Balanserade vinstmedel; Omvärderingsreserver]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesBiologicalAs
debit
sets

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, bio
logiska tillgångar

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar till följd av
förändringar som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesEquity
credit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, eget
kapital

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av förändringar
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.
[Se: Eget kapital]

upplysningar: IAS 1 106 d

upplysningar: IAS 37 84 e
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesGoodwill
debit

Ökning (minskning) till följd
av andra förändringar, good
will

Ökningen (minskningen) i goodwill till följd av förändringar
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.
[Se: Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesIntangibleAs
debit
setsAndGoodwill

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, immateriella till
gångar och goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar och goodwill
till följd av överföringar och förändringar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Immateriella
anläggningstillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, immateriella till
gångar och goodwill [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesIntangibleAs
debit
setsOtherThanGoodwill

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, immateriella till
gångar som inte är goodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwillAbstract

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, immateriella till
gångar som inte är goodwill
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesOtherPro
credit
visions

Ökning (minskning) till följd
Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar till följd av
allmän praxis: IAS 37 84
av överföringar och andra för överföringar och förändringar som företaget inte redovisar se
ändringar, övriga avsättningar parat i samma rapport eller not. [Se: Övriga avsättningar]

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar som inte är allmän praxis: IAS 38 118 e
goodwill till följd av överföringar och förändringar som före
taget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Immateriella tillgångar andra än goodwill]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
följd av överföringar och förändringar som företaget inte re
dovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Materiella an
läggningstillgångar]

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sAndOtherChangesPropertyPlan
debit
tAndEquipment

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, materiella anlägg
ningstillgångar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer
sAndOtherChangesPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

Ökning (minskning) till följd
av överföringar och andra för
ändringar, materiella anlägg
ningstillgångar [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
credit
fersExposureToCreditRiskOnLo
anCommitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

Ökning (minskning) till följd
av överföringar, exponering
för kreditrisk på låneåtaganden
och finansiella garantiavtal

Ökningen (minskningen) i exponering för kreditrisk på låneå exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
taganden och finansiella garantiavtal till följd av överföringar. IFRS 7 35I d, exempel: IFRS 7
[Se: Exponering för kreditrisk på låneåtaganden och finansiella 35H
garantiavtal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFinancialAssets

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar, finansiella
tillgångar

Ökningen (minskningen) i finansiella tillgångar till följd av
överföringar. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I d, exempel: IFRS 7
35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromConstructionInProgress
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar från pågående
konstruktion, materiella an
läggningstillgångar

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
följd av överföringar från pågående konstruktion. [Se: Mate
riella anläggningstillgångar; Pågående byggnadsarbeten]

allmän praxis: IAS 16 73 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromToInvestmentPropertyP
ropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar från (till) för
valtningsfastigheter, materiella
anläggningstillgångar

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
följd av överföringar från (till) förvaltningsfastigheter. [Se:
Materiella anläggningstillgångar; Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 16 73 e

allmän praxis: IAS 16 73 e
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sIntangibleAssetsAndGoodwill
debit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar, immateriella
tillgångar och goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar och goodwill
till följd av överföringar. [Se: Immateriella anläggningstill
gångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
sIntangibleAssetsOtherThanGood debit
will

Ökning (minskning) till följd
av överföringar, immateriella
tillgångar som inte är goodwill

Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar som inte är
goodwill till följd av överföringar. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersLiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar, skulder som
omfattas av försäkrings- och
återförsäkringsavtal

Ökningen (minskningen) i skulder som omfattas av försäk
rings- och återförsäkringsavtal till följd av förvärv från, eller
överföringar till, andra försäkringsgivare. [Se: Skulder som
omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersPropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
Ökning (minskning) till följd
av överföringar, materiella an följd av överföringar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]
läggningstillgångar

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
av överföringar till avyttrings
grupper, kreditsaldon på kon
ton för uppskjuten reglering

Ökningen (minskningen) i kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av överföringar till avyttringsgrup
per. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning [member]; Kreditsaldon på konton för upp
skjuten reglering]

allmän praxis: IAS 16 73 e

exempel: IFRS 14 IE5, exempel:
IFRS 14 33 a iii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökning (minskning) till följd
av överföringar till avyttrings
grupper, debetsaldon på kon
ton för uppskjuten reglering

Ökningen (minskningen) i debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering till följd av överföringar till avyttringsgrup
per. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning [member]; debetsaldon på konton för uppskju
ten reglering]

exempel: IFRS 14 IE5, exempel:
IFRS 14 33 a iii

Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av överföringar
till en obligatorisk reservfond. [Se: Obligatorisk reservfond]

allmän praxis: IAS 1 106 d

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransfer X duration,
ToStatutoryReserve
credit

Ökning (minskning) till följd
av överföring till obligatorisk
reservfond, eget kapital

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTreasu
ryShareTransactions

X duration,
credit

Ökning (minskning) till följd
Ökningen (minskningen) i eget kapital till följd av transaktio upplysningar: IAS 1 106 d
av transaktioner med egna ak ner med egna aktier. [Se: Eget kapital; Egna aktier]
tier, eget kapital

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
Assets

X duration,
debit

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar på
grund av en förändring i flera icke observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
EntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
företagets egna egetkapital
instrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument på grund av en förändring i flera icke
observerbara indata för att återspegla rimligen möjliga alter
nativa antaganden.

upplysningar: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
Liabilities

X duration,
credit

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder på grund upplysningar: IFRS 13 93 h ii
av en förändring i flera icke observerbara indata för att åters
pegla rimligen möjliga alternativa antaganden.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxAssets

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, efter skatt, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar, som
redovisades i övrigt totalresultat efter skatt, på grund av en
förändring i flera icke observerbara indata för att återspegla
rimligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter
(skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, efter skatt, företagets
egna egetkapitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt totalresultat efter
skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeAfterTaxLiabilities

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, efter skatt, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, på grund av en för
ändring i flera icke observerbara indata för att återspegla rim
ligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skat
tekostnader)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, före skatt, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund av en för
ändring i flera icke observerbara indata för att återspegla rim
ligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skat
tekostnader)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxEntitysOwnE
quityInstruments

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, före skatt, företagets
egna egetkapitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument, som redovisas i övrigt totalresultat före
skatt, på grund av en förändring i flera icke observerbara
indata för att återspegla rimligen möjliga alternativa antagan
den. [Se: Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherComprehensi
veIncomeBeforeTaxLiabilities

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i övrigt totalre
sultat, före skatt, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i övrigt totalresultat före skatt, på grund av en för
ändring i flera icke observerbara indata för att återspegla rim
ligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skat
tekostnader)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i resultatet, efter
skatt, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisades i resultatet,
efter skatt, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument, som redovisades i resultatet efter skatt,
på grund av en förändring i flera icke observerbara indata för
att återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden. [Se:
Skatteintäkter (skattekostnader)]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i resultatet, efter
skatt, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet efter skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i resultatet, före
skatt, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet före skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i resultatet, före
skatt, företagets egna egetka
pitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument, som redovisas i resultatet före skatt, på
grund av en förändring i flera icke observerbara indata för att
återspegla rimligen möjliga alternativa antaganden. [Se: Skat
teintäkter (skattekostnader)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement
DueToChangeInMultipleUnobser
vableInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

X duration

Ökning i värdering till verkligt
värde på grund av förändring i
flera icke observerbara indata
för att återspegla rimligen
möjliga alternativa antaganden,
som redovisas i resultatet, före
skatt, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder, som
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
redovisas i resultatet före skatt, på grund av en förändring i
flera icke observerbara indata för att återspegla rimligen möj
liga alternativa antaganden. [Se: Skatteintäkter (skattekost
nader)]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustmentsAri
singFromPassageOfTimeContin
gentLiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
credit

Ökning till följd av justeringar
på grund av den tid som för
flutit, eventualförpliktelser re
dovisade i rörelseförvärv

Ökningen i eventualförpliktelser redovisade i ett rörelseförvärv
till följd av justeringar på grund av den tid som förflutit. [Se:
Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörelseför
värv [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractAssets

X duration,
debit

Ökning till följd av rörelseför Ökningen i avtalstillgångar till följd av rörelseförvärv. [Se:
värv, avtalstillgångar
Rörelseförvärv [member]; Avtalstillgångar]

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

exempel: IFRS 15 118 a
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upplysningar: IFRS 3 B67 c

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractLiabilities

X duration,
credit

Ökning till följd av rörelseför Ökningen i avtalsskulder till följd av rörelseförvärv. [Se: Rö
värv, avtalsskulder
relseförvärv [member]; Avtalsskulder]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquiredIn
BusinessCombinationRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
debit

Ökning till följd av poster som
förvärvats i rörelseförvärv, de
betsaldon på konton för upp
skjuten reglering

Ökningen i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering till
följd av poster som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelse
förvärv [member]; debetsaldon på konton för uppskjuten re
glering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssumedIn
BusinessCombinationRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X duration,
credit

Ökning till följd av poster som
övertagits i rörelseförvärv,
kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Ökningen i kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering till
följd av poster som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelse
förvärv [member]; Kreditsaldon på konton för uppskjuten re
glering]

exempel: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLiabi
litiesArisingFromFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Ökning till följd av nya lea
singavtal, skulder hänförliga
till finansieringsverksamheten

Ökningen i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten
exempel: IAS 7 A Rapport över
till följd av nya leasingavtal. [Se: Förändringar i skulder hän kassaflöden för ett annat företag än
förliga till finansieringsverksamheten
ett finansinstitut, exempel: IAS 7
44B

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
X duration,
PurchaseExposureToCreditRisk
credit
OnLoanCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

Ökning till följd av utgivning
eller köp, exponering för kre
ditrisk på låneåtaganden och
finansiella garantiavtal

Ökningen i exponering för kreditrisk på låneåtaganden och
finansiella garantiavtal till följd av utgivning eller köp. [Se:
Exponering för kreditrisk på låneåtaganden och finansiella
garantiavtal]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I a, exempel: IFRS 7
35H

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

Ökning till följd av utgivning
eller köp, finansiella tillgångar

Ökningen i finansiella tillgångar till följd av utgivning eller
köp. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35I a, exempel: IFRS 7
35H

X duration,
debit

exempel: IFRS 15 118 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IncrementalFairValueGrantedMo X duration
difiedSharebasedPaymentArrange
ments

Tilldelat tillkommande verkligt Skillnaden, för ändrade avtal om aktierelaterade ersättningar,
värde, ändrade avtal om aktie mellan det verkliga värdet för det förändrade egetkapital
instrumentet och det för det ursprungliga egetkapitalinstru
relaterade ersättningar
mentet, båda uppskattade per förändringstidpunkten. [Se: Avtal
om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 c ii

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Tillgångar avseende rätt till
gottgörelse som redovisas per
förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för tillgångar
avseende rätt till gottgörelse som förvärvats i ett rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHed
gingRelationshipsAreDiscontinue
dAndRestarted

text

Uppgift om hur ofta säkrings
förhållanden upphör och star
tas om

Beskrivningen av en uppgift om hur ofta säkringsförhållanden
upphör och startas om.

upplysningar: IFRS 7 23C b iii

ifrs-full

text
IndicationOfOtherFormsOfGo
vernmentAssistanceWithDirectBe
nefitsForEntity

Uppgift om andra former av
statligt stöd med direkta för
delar för företaget

Beskrivningen av en uppgift om andra former av statligt stöd
som företaget har åtnjutit direkt, men inte statliga bidrag som
redovisats i balansräkningen och rapporten över totalresultat.
[Se: Statliga bidrag]

upplysningar: IAS 20 39 b

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsCon
tingentLiabilities

Uppgift om osäkerheter när det
gäller belopp eller tidpunkt för
utflöden, eventualförpliktelser

Beskrivningen av en uppgift om osäkerheterna när det gäller
beloppet eller tidpunkten för utflöden av ekonomiska fördelar
för eventualförpliktelser. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IAS 37 86 b

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsCon
tingentLiabilitiesInBusinessCom
bination

text

Uppgift om osäkerheter när det
gäller belopp eller tidpunkt för
utflöden, eventualförpliktelser
i rörelseförvärv

Beskrivningen av en uppgift om osäkerheterna när det gäller
beloppet eller tidpunkten för utflöden av ekonomiska fördelar
för eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelseförvärv. [Se:
Eventualförpliktelser [member]; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c,
upplysningar: IFRS 3 B64 j,
upplysningar: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesOfA
mountOrTimingOfOutflowsOther
Provisions

text

Uppgift om osäkerheter när det
gäller belopp eller tidpunkt för
utflöden, övriga avsättningar

Beskrivningen av en uppgift om osäkerheterna när det gäller
beloppet eller tidpunkten för utflöden av ekonomiska fördelar
för övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 b

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsAxis

axis

Enskilda tillgångar eller kas
sagenererande enheter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 36 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsMember

member

Enskilda tillgångar eller kas
sagenererande enheter [mem
ber]

Detta element står för enskilda tillgångar eller kassagenere
rande enheter. [Se: Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesAxis

axis

Kassagenererande enheter [ax Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
is]
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgenera
tingUnitsWithSignificantAmoun
tOfGoodwillOrIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLivesMem
ber

member

Kassagenererande enheter
[member]

upplysningar: IAS 36 134

Detta element står för den minsta identifierbara grupp av till upplysningar: IAS 36 134
gångar som ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt
är oberoende av inbetalningar från andra tillgångar eller
grupper av tillgångar.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCounter
partiesMember

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för individuellt obetydliga parter i trans
aktionen med undantag av företaget.

upplysningar: IFRS 7 B52

InflowsOfCashFromInvestingActi X duration,
vities
debit

Inbetalningar från investe
ringsverksamhet

Inbetalningarna från investeringsverksamhet.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsForCreditimpaired
FinancialAssetsExplanatory

text block

Information om erhållna sä
kerheter eller andra former av
kreditförstärkning för kredit
försämrade finansiella till
gångar [text block]

Utlämnande av information om erhållna säkerheter eller andra
former av kreditförstärkning (t.ex. kvantifiering av i vilken
omfattning säkerheter och andra former av kreditförstärkning
minskar kreditrisken) för finansiella tillgångar som är kredit
försämrade på balansdagen.

upplysningar: IFRS 7 35K c

ifrs-full

InformationAboutConsequence
sOfNoncomplianceWithExternal
lyImposedCapitalRequirements

text

Information om följder av
bristande efterlevnad av ex
ternt ålagda kapitalkrav

Information om följderna av bristande efterlevnad av externt
ålagda kapitalkrav. [Se: Kapitalkrav [member]]

upplysningar: IAS 1 135 e

ifrs-full

InformationAboutContingentAs
setsThatDisclosureIsNotPracti
cable

text

Information om eventualtill
gångar vars utlämnande inte är
möjligt

Information om det faktum att det inte är möjligt att lämna ut
information om möjliga tillgångar som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av
att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir.

upplysningar: IAS 37 91

ifrs-full

InformationAboutContingentLia
bilitiesThatDisclosureIsNotPracti
cable

text

Information om eventualför
pliktelser som inte är möjlig
att lämna ut

Information om det faktum att det inte är möjligt att lämna ut
information om eventualförpliktelser. [Se: Eventualförpliktelser
[member]]

upplysningar: IAS 37 91
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Individuellt obetydliga mot
parter [member]

member

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InformationAboutCreditQuality
OfNeitherPastDueNorImpaired
FinancialAssets

text block

Information om kreditkvalite
ten på finansiella tillgångar
som varken har förfallit till
betalning eller är nedskriv
ningsbara [text block]

Utlämnande av information om kreditkvaliteten på finansiella
tillgångar som varken har förfallit till betalning (en motpart har
inte betalat inom den avtalsenliga tiden) eller är nedskriv
ningsbara. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InformationAboutCreditQuality
OfReinsuranceContractsHeldT
hatAreAssets

text

Information om kreditkvalite
ten på återförsäkringsavtal som
innehas, som är tillgångar

Information om kreditkvaliteten på företagets innehavda åter
försäkringsavtal som är tillgångar. [Se: Innehavda återförsäk
ringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 131 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskExpo text
sureInherentInFinancialAssets
DescribedInParagraph39EaO
fIFRS4

Information om kreditrisk
exponering som är förbunden
med finansiella tillgångar en
ligt vad som anges i punkt
39E a i IFRS 4.

Information om kreditriskexponeringen, inklusive betydande
kreditriskkoncentrationer, som är förbunden med finansiella
tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4. [Se: Finan
siella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt
värde]

upplysningar: IFRS 4 39G – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegula
toryFrameworksInWhichEntity
Operates

text

Information om effekt av re
gelverk där företaget bedriver
sin verksamhet

Information om effekten av de regelverk där företaget bedriver
sin verksamhet.

upplysningar: IFRS 17 126 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

text

Information om företagets de
finitioner av fallissemang

Information om ett företags definitioner av fallissemang, in
begripet skälen till valet av dessa definitioner.

upplysningar: IFRS 7 35F b

ifrs-full

InformationAboutExposureAri
singFromLeasesNotYetCommen
cedToWhichLesseeIsCommitted

text

Information om exponering
som härrör från leasingavtal
som ännu inte påbörjats men
som leasetagaren är förbunden
till

Information om leasetagarens exponering som härrör från lea exempel: IFRS 16 59 b iv
singavtal som ännu inte påbörjats men som leasetagaren är
förbunden till.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Information om exponering för
marknadsrisk som härrör från
de inbäddade derivat som är
en del av ett värdförsäkring
savtal

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Information om exponering för marknadsrisk som härrör från upplysningar: IFRS 4 39 e – sista
de inbäddade derivat som är en del av ett värdförsäkringsavtal giltighetsdag 2021-01-01
om försäkringsgivaren inte behöver värdera de inbäddade de
rivaten till verkligt värde och inte heller gör det. [Se: Derivat
[member]; Marknadsrisk [member]; Till verkligt värde [mem
ber]]

InformationAboutExposures
ToMarketRiskArisingFromEm
beddedDerivativesContainedIn
HostInsuranceContract

ifrs-full

InformationAboutGroupsOrPortfo text
liosOfFinancialInstrumentsWith
ParticularFeaturesThatCouldAf
fectLargePortionOfThatGroup

Information om grupper eller
Information om grupper eller portföljer av finansiella instru
portföljer av finansiella instru ment med vissa särdrag som skulle kunna påverka en stor del
ment med vissa särdrag som
av gruppen, såsom koncentration till bestämda risker.
skulle kunna påverka en stor
del av gruppen

upplysningar: IFRS 7 B8H

ifrs-full

InformationAboutHowDesignated text block
RiskComponentRelatesToHedge
dItemInItsEntiretyExplanatory

Information om hur den iden
tifierade riskkomponenten står
i samband med en säkrad post
i dess helhet [text block]

Utlämnandet av information om hur den identifierade risk
komponenten står i samband med den säkrade posten i dess
helhet. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 22C b

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesigna
tedAsHedgedItemExplanatory

text block

Information om hur företaget
har fastställt den riskkom
ponent som identifieras som
den säkrade posten [text
block]

Utlämnandet av information om hur företaget har fastställt den
riskkomponent som identifieras som den säkrade posten (in
klusive en beskrivning av karaktären på sambandet mellan
riskkomponenten och posten som helhet). [Se: Säkrade poster
[member]]

upplysningar: IFRS 7 22C a

ifrs-full

InformationAboutHowExpected
CashOutflowOnRedemptionOrRe
purchaseWasDetermined

text

Information om hur det för
väntade negativa kassaflödet
vid återköp eller inlösen har
fastställts

Information om hur det förväntade negativa kassaflödet vid
återköp eller inlösen av inlösbara finansiella instrument klas
sificerade som eget kapital har fastställts. [Se: Förväntat ne
gativt kassaflöde vid återköp eller inlösen av inlösbara finan
siella instrument]

upplysningar: IAS 1 136A d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InformationAboutHowExpected
VolatilityWasDeterminedShare
OptionsGranted

text

Information om hur förväntad
volatilitet har fastställts, till
delade aktieoptioner

Information om hur den förväntade volatilitet som används för
prissättning av tilldelade aktieoptioner har fastställts, inklusive
en förklaring av i vilken utsträckning den förväntade volatili
teten baserades på tidigare volatilitet.

upplysningar: IFRS 2 47 a ii

ifrs-full

InformationAboutHowFairValue
WasMeasuredShareOptionsGran
ted

text

Information om hur verkligt
värde har fastställts, tilldelade
aktieoptioner

Information om hur det verkliga värdet för tilldelade aktie
optioner har fastställts.

upplysningar: IFRS 2 47 a

ifrs-full

InformationAboutHowFairWas
text
DeterminedIfNotOnBasisOfObser
vableMarketOtherEquityInstru
mentsGranted

Information om hur verkligt
värde har fastställts, om inte
på grundval av observerbar
marknad, övriga tilldelade
egetkapitalinstrument

Information om hur verkligt värde har fastställts för övriga
tilldelade egetkapitalinstrument (dvs. inte aktieoptioner), om
det inte har fastställts på grundval av ett observerbart
marknadspris.

upplysningar: IFRS 2 47 b i

ifrs-full

InformationAboutHowLessorMa text
nagesRiskAssociatedWithRightsIt
RetainsInUnderlyingAssets

Information om hur leasegiva Information om hur leasegivaren hanterar den risk som är
ren hanterar den risk som är
förknippad med de rättigheter som bevaras i underliggande
förknippad med rättigheter
tillgångar.
som bevaras i underliggande
tillgångar

upplysningar: IFRS 16 92 b

ifrs-full

InformationAboutHowMaximum
ExposureToLossFromInterestsIn
StructuredEntitiesIsDetermined

Information om hur maximal
exponering för förlust från
andelar i strukturerade företag
har fastställts

upplysningar: IFRS 12 29 c

text

Information om hur det värde som bäst återger företagets
maximala exponering för förluster från sin andel i strukture
rade företag har fastställts. [Se: Maximal exponering för för
luster från andelar i strukturerade företag]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InformationAboutHowMaximum
ExposureToLossIsDetermined

text

Information om hur maximal
exponering för förlust från
fortsatt engagemang har fast
ställts

Information om hur värdet på företagets maximala exponering
för förlust från dess fortsatta engagemang i finansiella till
gångar som har tagits bort från rapporten över finansiell
ställning har fastställts. [Se: Maximal exponering för förlust
från fortsatt engagemang; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromExtensionOptions
AndTerminationOptions

text

Information om leasetagarens
exponering som härrör från
förlängningsalternativ och
uppsägningsalternativ

Information om leasetagarens exponering som härrör från för exempel: IFRS 16 59 b ii
längningsalternativ och uppsägningsalternativ.

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromResidualValueGua
rantees

text

Information om leasetagarens
exponering som härrör från
restvärdesgarantier

Information om leasetagarens exponering som härrör från
restvärdesgarantier. En restvärdesgaranti är en garanti gentemot
en leasegivare från en part som inte är närstående leasegivaren
för att värdet (eller del av värdet) av en underliggande tillgång
i slutet av leasingavtalet kommer att uppgå till åtminstone ett
visst belopp.

exempel: IFRS 16 59 b iii

ifrs-full

InformationAboutLesseesExposu
reArisingFromVariableLeasePay
ments

text

Information om leasetagarens
exponering som härrör från
variabla leasingavgifter

Information om leasetagarens exponering som härrör från va
riabla leasingavgifter. Variabla leasingavgifter är den del av
betalningarna från en leasetagare till en leasegivare för nytt
janderätten av en underliggande tillgång under leasingperioden
som varierar på grund av nya fakta eller förändrade omstän
digheter som inträffar efter inledningsdatumet, utöver
tidseffekten.

exempel: IFRS 16 59 b i

ifrs-full

InformationAboutMajorCustomers

text

Information om större kunder

Information om företagets större kunder och företagets bero
ende av dem.

upplysningar: IFRS 8 34

upplysningar: IFRS 7 42E c
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InformationAboutMarketFor
FinancialInstruments

text

Information om marknaden för
finansiella instrument

Information om marknaden för finansiella instrument för vilka
upplysningar om verkligt värde inte behöver lämnas. [Se: Fi
nansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 30 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
seesLeasingActivities

text

Information om karaktären på
leasetagarens leasingverksam
heter

Information om karaktären på leasetagarens
leasingverksamheter.

exempel: IFRS 16 59 a

ifrs-full

InformationAboutNatureOfLes
sorsLeasingActivities

text

Information om karaktären på
leasegivarens leasingverksam
heter

Information om karaktären på leasegivarens
leasingverksamheter.

upplysningar: IFRS 16 92 a

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPoli text
ciesAndProcessesForManaging
EntitysObligationToRepurchase
OrRedeemPuttableFinancialInstru
ments

Information om mål, policyer
och processer för hantering av
företagets förpliktelse att åter
köpa eller inlösa inlösbara fi
nansiella instrument

Information om företagets mål, policyer och processer för att
hantera sin förpliktelse att återköpa eller inlösa inlösbara fi
nansiella instrument som klassificeras som egetkapitalinstru
ment när innehavarna av instrumenten så begär, inklusive
eventuella förändringar från föregående period. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar: IAS 1 136A b

ifrs-full

InformationAboutPotentialExpo
sureToFutureCashOutflowsNot
ReflectedInMeasurementOfLease
Liability

Information om potentiell ex
ponering för framtida utgående
kassaflöden som inte åters
peglas i värderingen av lea
singskulden

Information om leasetagarens potentiella exponering för fram exempel: IFRS 16 59 b
tida utgående kassaflöden som inte återspeglas i värderingen
av leasingskulden. [Se: Skulder i samband med leasing]

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Upplysningarna om förhållandet mellan upplysning om upp
delade intäkter från avtal med kunder och intäktsuppgifter för
segment för vilka information ska lämnas. [Se: Segmentrap
portering [member]; Intäkter från avtal med kunder]

Hänvisningar

InformationAboutRelationshipBet text block
weenDisclosureOfDisaggregate
dRevenueFromContractsWithCu
stomersAndRevenueInformation
ForReportableSegmentsExplana
tory

Information om förhållandet
mellan upplysning om upp
delade intäkter från avtal med
kunder och intäktsuppgifter för
segmentrapportering [text
block]

upplysningar: IFRS 15 115

ifrs-full

InformationAboutRestrictions
OrCovenantsImposedByLease
sOnLessee

text

Information om begränsningar Information om begränsningarna eller villkoren som följer av
eller villkor som följer av lea leasingavtal för leasetagaren.
singavtal för leasetagaren

exempel: IFRS 16 59 c

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThatLes
sorRetainsInUnderlyingAssets

text

Information om riskhante
ringsstrategi för rättigheter
som leasegivaren bevarar i
underliggande tillgångar

Information om riskhanteringsstrategin för de rättigheter som
leasegivaren bevarar i underliggande tillgångar, inklusive
eventuella åtgärder för att minska dessa risker.

upplysningar: IFRS 16 92 b

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease
backTransactions

text

Information om sale and
leaseback-transaktioner

Information om sale and leaseback-transaktionerna.

exempel: IFRS 16 59 d

ifrs-full

InformationAboutSignificantJud
gementsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsInvest
mentEntity

text

Information om viktiga be
dömningar och antaganden
som gjorts vid fastställandet av
att företaget är investmentfö
retag

Information om viktiga bedömningar och antaganden som
gjorts vid fastställandet av att företaget är ett investmentföre
tag. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text block]]

upplysningar: IFRS 12 9A

ifrs-full

InformationAboutUltimateRisk
ManagementStrategyInRelation
ToHedgingRelationshipsThatEnti
tyFrequentlyResets

text

Information om vilken den ul Information om vilken den ultimata riskhanteringsstrategin är i
timata riskhanteringsstrategin
förhållande till säkringsförhållanden som företaget ofta åter
är i förhållande till säkrings
ställer.
förhållanden som företaget
ofta återställer

upplysningar: IFRS 7 23C b i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Information om var användare
av finansiella rapporter kan
erhålla eventuell offentligt till
gänglig IFRS 9-information
som inte tillhandahålls i kon
cernredovisningen

Information om var en användare av finansiella rapporter kan
erhålla eventuell offentligt tillgänglig IFRS 9-information av
seende ett företag inom företagsgruppen som inte tillhandahålls
i koncernredovisningen för den relevanta rapportperioden.

upplysningar: IFRS 4 39H – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Information om huruvida och
hur företaget avser att avyttra
finansiella instrument

Information om huruvida och hur företaget avser att avyttra
upplysningar: IFRS 7 30 d – sista
finansiella instrument för vilka upplysningar om verkligt värde giltighetsdag 2021-01-01
inte behöver lämnas. [Se: Finansiella instrument, klass [mem
ber]]

ifrs-full

InformationAboutWhereUserOf
FinancialStatementsCanObtainA
nyPubliclyAvailableIFRS9Infor
mationThatIsNotProvidedInCon
solidatedFinancialStatements

ifrs-full

InformationAboutWhetherAndHo text
wEntityIntendsToDisposeOfFinan
cialInstruments

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstruments
Granted

text

Information om hur verkligt
värde har fastställts, övriga
tilldelade egetkapitalinstrument

Information om hur det vid värderingstidpunkten vägda ge
nomsnittliga verkliga värdet för övriga tilldelade egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) fastställdes.

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

text

Information om företagets
principer för bortskrivningar

Information om företagets principer för bortskrivningar, in
upplysningar: IFRS 7 35F e
klusive indikatorer på att det inte finns några rimliga förvänt
ningar på återvinning och information om principer för finan
siella tillgångar som är avskrivna men som fortfarande om
fattas av efterlevnadsåtgärder.

ifrs-full

InformationOnHowEntity
AppliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassificationHasChan
gedAsResultOfApplyingIFRS9

text

Information om hur företaget
tillämpade klassificeringskra
ven i IFRS 9 på finansiella
tillgångar vilkas klassificering
ändrades till följd av tillämp
ningen av IFRS 9

Information om hur företaget tillämpade klassificeringskraven i
IFRS 9 på finansiella tillgångar vilkas klassificering ändrades
till följd av tillämpningen av IFRS 9.

text

upplysningar: IFRS 2 47 b
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upplysningar: IFRS 7 42J a

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InformationOnHowEntityDetermi text
nedThatFinancialAssetsAreCredi
timpairedFinancialAssets

Information om hur ett företag
fastställt att finansiella till
gångar är kreditförsämrade fi
nansiella tillgångar

Information om hur ett företag har fastställt att finansiella
tillgångar är kreditförsämrade finansiella tillgångar.

ifrs-full

InformationOnHowEntityDetermi text
nedWhetherCreditRiskOfFinanci
alInstrumentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecognition

Information om hur ett företag
fastställde huruvida kreditris
ken för finansiella instrument
har ökat betydligt sedan det
första redovisningstillfället

Information om hur ett företag fastställde huruvida kreditrisken upplysningar: IFRS 7 35F a
för finansiella instrument har ökat betydligt sedan det första
redovisningstillfället, inbegripet om och hur a) finansiella in
strument anses ha låg kreditrisk, och b) presumtionen om att
det har skett betydande ökningar av kreditrisk efter det första
redovisningstillfället när finansiella tillgångar har förfallit till
betalning med mer än 30 dagar, har motbevisats. [Se: Kredit
risk [member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntityRedesig
natedFinancialAssetsWhoseClas
sificationHasChangedOnInitially
ApplyingIFRS17

Information om hur ett företag Information om hur företaget har omidentifierat finansiella
har omidentifierat finansiella
tillgångar vilkas klassificering har ändrats vid den första till
tillgångar vars klassificering
lämpningen av IFRS 17.
har ändrats vid den första till
lämpningen av IFRS 17

upplysningar: IFRS 17 C33 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InformationOnHowIncrementalFa text
irValueGrantedWasMeasuredMo
difiedSharebasedPaymentArrange
ments

Information om hur tilldelat
tillkommande verkligt värde
beräknades, ändrade avtal om
aktierelaterade ersättningar

upplysningar: IFRS 2 47 c iii

Information om hur det tilldelade tillkommande verkliga värdet
beräknades för ändrade avtal om aktierelaterade ersättningar.
[Se: Tilldelat tillkommande verkligt värde, ändrade avtal om
aktierelaterade ersättningar; Avtal om aktierelaterade ersätt
ningar [member]]
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text

upplysningar: IFRS 7 35F d

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InformationOnHowInstruments
WereGroupedIfExpectedCredit
LossesWereMeasuredOnCollecti
veBasis

text

Information om hur instru
menten grupperades om för
väntade kreditförluster vär
derades på kollektiv basis

Information om hur instrumenten grupperades om förväntade
kreditförluster värderades på kollektiv basis.

upplysningar: IFRS 7 35F c

ifrs-full

InformationOnHowRequirements
ForModificationOfContractual
CashFlowsOfFinancialAssets
HaveBeenApplied

text

Information om hur krav för
ändring av avtalsenliga kas
saflöden för finansiella till
gångar har tillämpats

Information om hur kraven om ändring av avtalsenliga kas
saflöden för finansiella tillgångar har tillämpats, inklusive hur
ett företag a) avgör om kreditrisken för en finansiell tillgång
som har modifierats medan förlustreserven värderades till ett
belopp motsvarande förväntade kreditförluster för återstående
löptid har ökat i sådan omfattning att förlustreserven återgår till
att värderas till ett belopp motsvarande 12 månaders förväntade
kreditförluster, och b) övervakar i vilken utsträckning för
lustreserven för finansiella tillgångar som uppfyller kriterierna i
led a därefter värderas på nytt till ett belopp motsvarande
förväntade kreditförluster för återstående löptid.

upplysningar: IFRS 7 35F f

ifrs-full

InformationWhetherAndHow
ExpectedDividendsWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVa
lueOtherEquityInstrumentsGranted

text

Information om huruvida och
på vilket sätt förväntad utdel
ning beaktades i beräkningen
av det verkliga värdet, övriga
tilldelade egetkapitalinstrument

Information om huruvida och på vilket sätt förväntad utdelning upplysningar: IFRS 2 47 b ii
beaktades i beräkningen av det verkliga värdet för övriga till
delade egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktieoptioner).
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InformationWhetherAndHowOt
herFeaturesWereIncorporatedInto
MeasurementOfFairValueOtherE
quityInstrumentsGranted

text

Information om huruvida och
på vilket sätt eventuella andra
inslag beaktades i beräkningen
av det verkliga värdet, övriga
tilldelade egetkapitalinstrument

Information om huruvida och på vilket sätt eventuella andra
inslag i övriga tilldelade egetkapitalinstrument (dvs. andra än
aktieoptioner) beaktades i beräkningen av det verkliga värdet
för dessa egetkapitalinstrument.

upplysningar: IFRS 2 47 b iii

ifrs-full

InformationWhetherAndHowOt
herFeaturesWereIncorporatedInto
MeasurementOfFairValueShare
OptionsGranted

text

Information om huruvida och
på vilket sätt eventuella andra
inslag beaktades i beräkningen
av det verkliga värdet, till
delade aktieoptioner

Information om huruvida och på vilket sätt eventuella andra
inslag i optionstilldelningen (såsom ett marknadsvillkor) be
aktades i beräkningen av det verkliga värdet för tilldelade
optioner.

upplysningar: IFRS 2 47 a iii

ifrs-full

InformationWhetherEntityComp
liedWithAnyExternallyImposed
CapitalRequirements

text

Information om huruvida företaget har följt externt ålagda
Information om huruvida fö
retaget har följt eventuella ex kapitalkrav som det omfattas av. [Se: Kapitalkrav [member]]
ternt ålagda kapitalkrav

upplysningar: IAS 1 135 d

ifrs-full

InformationWhetherRecove
rableAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

text

Information om huruvida till
gångens återvinningsvärde är
det verkliga värdet efter av
drag för kostnader vid försälj
ning/utrangering eller nyttjan
devärdet

Information om huruvida tillgångens (den kassagenererande
enhetens) återvinningsvärde är det verkliga värdet efter avdrag
för kostnader vid försäljning/utrangering, eller nyttjandevärdet.
[Se: Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 130 e

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

IFRS-standarder som ur
sprungligen tillämpats [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 28
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för IFRS-standarder som företaget ur
upplysningar: IAS 8 28
sprungligen tillämpade. Det utgör även standardvärdet för ax
eln ”IFRS-standarder som ursprungligen tillämpats”, om inget
annat element används. [Se: IFRS-standarder [member]]

InputsToMethodsUsedToMeasure axis
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

Indata för metoder som an
vänds för att värdera avtal som
faller inom tillämpningsområ
det för IFRS 17 [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasure member
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

Indata för metoder som an
vänds för att värdera avtal som
faller inom tillämpningsområ
det för IFRS 17 [member]

Detta element står för indata för de metoder som används för
att värdera avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Indata för me
toder som används för att värdera avtal som faller inom till
lämpningsområdet för IFRS 17”, om inget annat element an
vänds.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Indata för metod som används
för att värdera avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 17

Värdet av indata för en metod som används för att värdera
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

InitiallyAppliedIFRSsMember

ifrs-full

member

X.XX
instant
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IFRS-standarder som ur
sprungligen tillämpats [mem
ber]

ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

InsuranceContractsAxis

Elementtyp och
attribut

axis

Beteckning

Försäkringsavtal [axis]

Dokumentationsbeteckning

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

Hänvisningar

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 100
2021-01-01,
IFRS 17 101
2021-01-01,
IFRS 17 106
2021-01-01,
IFRS 17 107
2021-01-01,
IFRS 17 109
2021-01-01

c –
–
–
–
–

InsuranceContractsByComponent
sAxis

axis

Försäkringsavtal efter kom
ponenter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 100 c –
2021-01-01,
IFRS 17 101 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

member

Försäkringsavtal efter kom
ponenter [member]

Detta element står för alla försäkringsavtal när de delas upp
efter komponenter, dvs. uppskattningarna av nuvärdet av
framtida kassaflöden, riskjusteringen för icke-finansiell risk
och den avtalsenliga marginalen. Detta element utgör även
standardvärdet för axeln ”Försäkringsavtal efter komponenter”,
om inget annat element används. [Se: Försäkringsavtal [mem
ber]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 100 c –
2021-01-01,
IFRS 17 101 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsByRemaining
CoverageAndIncurredClaimsAxis

axis

Försäkringsavtal efter återstå
ende försäkringsskydd och in
träffade skador [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 100 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InsuranceContractsByRemaining
CoverageAndIncurredClaims
Member

member

Försäkringsavtal efter återstå
ende försäkringsskydd och in
träffade skador [member]

Detta element står för alla försäkringsavtal när de delas upp
efter återstående försäkringsskydd och inträffade skador. Detta
element utgör även standardvärdet för axeln ”Försäkringsavtal
efter återstående försäkringsskydd och inträffade skador”, om
inget annat element används. [Se: Försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 100 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMember

member

Utfärdade försäkringsavtal
[member]

Detta element står för utfärdade försäkringsavtal. [Se: Försäk upplysningar:
ringsavtal [member]]
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 98 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01,
IFRS 17 109 –
2021-01-01,
IFRS 17 131 a –
2021-01-01,
IFRS 17 132 b –
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatAre
Assets

X instant,
debit

Utfärdade försäkringsavtal som
är tillgångar

Beloppet för utfärdade försäkringsavtal som är tillgångar. [Se:
Tillgångar; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 54 da –
2021-01-01,
IFRS 17 78 a –
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatAre
Liabilities

X instant,
credit

Utfärdade försäkringsavtal som
är skulder

Beloppet för utfärdade försäkringsavtal som är skulder. [Se:
Skulder; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 54 ma –
2021-01-01,
IFRS 17 78 b –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InsuranceContractsLiabilityAsset

X instant,
credit

Försäkringsavtalsskuld (till
gång);

Beloppet för försäkringsavtalsskuld (tillgång). [Se: Tillgångar;
Skulder; Försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 99 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs
setAtDateOfChangeContracts
WithDirectParticipationFeatures
ForWhichEntityChangedBasisOf
DisaggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenPro
fitOrLossAndOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Försäkringsavtalsskuld (till
gång) per tidpunkten för änd
ringen, avtal med direkt resul
tatandel för vilka företaget
ändrade uppdelningsgrunden
för finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal
mellan resultatet och övrigt
totalresultat

Värdet av försäkringsavtalsskulden (tillgången) per tidpunkten
för den ändrade uppdelningsgrunden för finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal mellan resultatet och övrigt
totalresultat för de avtal med direkt resultatandel som omfattas
av ändringen. [Se: Försäkringsavtalsskuld (tillgång)]

upplysningar: IFRS 17 113 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsMember

member

Typer av försäkringsavtal
[member]

allmän praxis: IFRS 4
Detta element står för ett avtal enligt vilket en part (försäk
ringsgivaren) accepterar en betydande försäkringsrisk från en Upplysningar – sista giltighetsdag
annan part (försäkringstagaren) genom att gå med på att ersätta 2021-01-01
försäkringstagaren om en angiven oviss framtida händelse (den
försäkrade händelsen) har en negativ inverkan på försäkrings
tagaren. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Typer av
försäkringsavtal”, om inget annat element används.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

InsuranceContractsMember2017

Elementtyp och
attribut

member

InsuranceContractsOtherThanTho member
seToWhichPremiumAllocatio
nApproachHasBeenAppliedMem
ber

Beteckning

Försäkringsavtal [member]

Andra försäkringsavtal än de
för vilka premiefördelnings
metoden har tillämpats [mem
ber]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för avtal enligt vilket en part (utfärdaren)
accepterar en betydande försäkringsrisk från en annan part
(försäkringstagaren) genom att gå med på att ersätta försäk
ringstagaren om en angiven oviss framtida händelse (den för
säkrade händelsen) har en negativ inverkan på försäkrings
tagaren. Alla hänvisningar till försäkringsavtal i IFRS 17 gäller
även följande: a) Innehavda återförsäkringsavtal, förutom i) för
hänvisningar till utfärdade försäkringsavtal, och ii) som be
skrivs i punkterna 60–70 i IFRS 17; b) investeringsavtal med
diskretionära resultatandelar förutsatt att företaget även utfärdar
försäkringsavtal, med undantag för hänvisningen till försäk
ringsavtal i punkt 3 c i IFRS 17 och i enlighet med beskriv
ningen i punkt 71 i IFRS 17. Ett investeringsavtal med dis
kretionära resultatandelar är ett finansiellt instrument som ger
en viss investerare den avtalsenliga rätten att erhålla ytterligare
belopp, som ett komplement till ett belopp som inte sköns
mässigt kan fastställas av utfärdaren, som inte är underställda
utfärdarens gottfinnande: a) som förväntas utgöra en betydande
del av de sammanlagda avtalsenliga ersättningarna, b) vars
tidpunkt eller belopp enligt avtalet bestäms enbart av utfärda
ren, och c) som enligt avtal grundar sig på i) avkastningen på
en viss grupp av avtal eller viss typ av avtal, ii) realiserad och/
eller orealiserad avkastning på placeringar i en viss grupp
tillgångar som utfärdaren innehar, eller iii) resultatet för det
företag eller den fond som utfärdar avtalet. Detta element utgör
även standardvärdet för axeln ”Försäkringsavtal”, om inget
annat element används.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 100
2021-01-01,
IFRS 17 101
2021-01-01,
IFRS 17 106
2021-01-01,
IFRS 17 107
2021-01-01,
IFRS 17 109
2021-01-01

c –

Detta element står för andra försäkringsavtal än de för vilka
premiefördelningsmetoden har tillämpats. Premiefördelnings
metoden beskrivs i punkterna 53–59 i IFRS 17 och är en
metod för förenklad värdering av skulden för återstående för
säkringsskydd för en grupp av försäkringsavtal.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 101
2021-01-01,
IFRS 17 106
2021-01-01,
IFRS 17 107
2021-01-01,
IFRS 17 109
2021-01-01

–

–
–
–
–

–
–
–

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 736

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreAssets

Försäkringsavtal som är till
gångar

Beloppet för försäkringsavtal som är tillgångar. [Se: Tillgång upplysningar: IFRS 17 99 b –
ar; Försäkringsavtal [member]]
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabili X instant,
ties
credit

Försäkringsavtal som är skul
der

Beloppet för försäkringsavtal som är skulder. [Se: Skulder;
Försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsToWhichPre
miumAllocationApproachHas
BeenAppliedMember

member

Försäkringsavtal för vilka pre Detta element står för försäkringsavtal för vilka premiefördel upplysningar: IFRS 17 100 c –
miefördelningsmetoden har
ningsmetoden har tillämpats. Premiefördelningsmetoden be
ikraftträdande 2021-01-01
tillämpats [member]
skrivs i punkterna 53–59 i IFRS 17 och är en metod för för
enklad värdering av skulden för återstående försäkringsskydd
för en grupp av försäkringsavtal.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Försäkringskostnader

De kostnader som härrör från köpt försäkring.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpenses

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från försäkringsavtal

Beloppet som omfattar förändringen i det redovisade värdet för
gruppen av försäkringsavtal uppkommer från a) effekten av
pengars tidsvärde och förändringar i pengars tidsvärde, och b)
effekten av finansiell risk och förändringar i finansiell risk, c)
inte några sådana förändringar för grupper av försäkringsavtal
med direkt resultatandel som skulle justera den avtalsenliga
marginalen, men som inte gör det när punkterna 45 b ii, 45 b
iii, 45 c ii eller 45 c iii i IFRS 17 tillämpas.

upplysningar: IFRS 17 110 –
ikraftträdande 2021-01-01

upplysningar: IFRS 17 99 b –
ikraftträdande 2021-01-01
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLoss
Abstract

Finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från re
sultatet [abstract]

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från re
sultatet och som kommer att
omklassificeras till resultatet,
före skatt

De finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkring
savtal som har exkluderats från resultatet och som redovisas i
övrigt totalresultat för att senare omklassificeras till resultatet,
före skatt. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från försäk
ringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 91 b –
2021-01-01,
IFRS 17 80 b –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från re
sultatet och som kommer att
omklassificeras till resultatet,
efter avdrag för skatt

De finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkring
savtal som har exkluderats från resultatet och som redovisas i
övrigt totalresultat för att senare omklassificeras till resultatet,
efter avdrag för skatt. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från
försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 80 b –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

X duration,
InsuranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssued credit
RecognisedInProfitOrLoss

Finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som redovisas i resultatet

De finansiella intäkterna (kostnaderna) från utfärdade försäk
ringsavtal som redovisas i resultatet. [Se: Finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal
[member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 82 bb –
2021-01-01,
IFRS 17 80 b –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Försäkringsintäkter.

Dokumentationsbeteckning

De intäkter som uppkommer från grupperna av utfärdade för
säkringsavtal. Försäkringsintäkter ska avspegla det försäk
ringsskydd samt andra tjänster som tillhandahålls från gruppen
av försäkringsavtal till ett belopp som återspeglar den ersätt
ning som företaget förväntar sig ha rätt till i utbyte mot dessa
tjänster. [Se: Utfärdade försäkringsavtal [member]; Intäkter]

Hänvisningar

ifrs-full

InsuranceRevenue

upplysningar: IAS 1 82 a ii –
ikraftträdande2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 80 a –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 106 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelateTo
RecoveryOfInsuranceAcquisition
CashFlows

X duration,
credit

Försäkringsintäkter, fördelning
av den andel av premier som
avser återvinning av kassaflö
den för anskaffning av försäk
ringsavtal

De försäkringsintäkter som redovisas under perioden avseende upplysningar: IFRS 17 106 b –
fördelningen av den andel av premierna som avser återvin
ikraftträdande 2021-01-01
ningen av kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal. [Se:
Försäkringsintäkter; Ökning (minskning) till följd av kassaflö
den för anskaffning av försäkringsavtal, försäkringsavtalsskuld
(tillgång)]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage

X duration,
credit

Försäkringsintäkter, belopp
avseende förändringar i skuld
för återstående försäkrings
skydd

De försäkringsintäkter som redovisas under perioden avseende upplysningar: IFRS 17 106 a –
förändringarna i skuld för återstående försäkringsskydd. [Se:
ikraftträdande 2021-01-01
Försäkringsintäkter; Nettoskulder eller nettotillgångar för åter
stående försäkringsskydd exklusive förlustkomponent [mem
ber]]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRela
tingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Försäkringsintäkter [abstract]
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Försäkringsintäkter, belopp
avseende förändringar i skuld
för återstående försäkrings
skydd [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InsuranceRevenueChangeInRis
kAdjustmentForNonfinancialRisk

X duration,
credit

Försäkringsintäkter, förändring
i riskjustering för
icke-finansiell risk

De försäkringsintäkter som redovisas under perioden avseende upplysningar: IFRS 17 106 a ii –
förändringen i riskjustering för icke-finansiell risk, i enlighet
ikraftträdande 2021-01-01
med punkt B124 b i IFRS 17. [Se: Försäkringsintäkter; Risk
justering för icke-finansiell risk [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueContractualSer
viceMarginRecognisedInProfitOr
LossBecauseOfTransferOfServices

X duration,
credit

Försäkringsintäkter, avtalsenlig
marginal som redovisas i re
sultatet på grund av överföring
av tjänster

De försäkringsintäkter som redovisas under perioden avseende
den avtalsenliga marginal som redovisas i resultatet på grund
av överföring av tjänster under perioden, i enlighet med punkt
B124 c i IFRS 17. [Se: Försäkringsintäkter; Avtalsenlig mar
ginal [member]]

upplysningar: IFRS 17 106 a iii –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer
X duration,
credit
viceExpensesIncurredDuring
PeriodMeasuredAtAmountsExpec
tedAtBeginningOfPeriod

Försäkringsintäkter, kostnader
för försäkringstjänster som
uppkommit under perioden,
värderade till de belopp som
förväntas i början av perioden

De försäkringsintäkter som redovisas under perioden avseende
de kostnader för försäkringstjänster som uppkommer under
perioden, värderade till de belopp som förväntas i början av
perioden, i enlighet med punkt B124 a i IFRS 17. [Se: För
säkringsintäkter; Kostnader för försäkringstjänster från utfär
dade försäkringsavtal]

upplysningar: IFRS 17 106 a i –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceRiskMember

Försäkringsrisk [member]

Detta element står för annan risk än finansiell risk, som förs
över från innehavaren av avtalet till utfärdaren. [Se: Finansiell
risk [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

member

IFRS 17 124
2021-01-01,
IFRS 17 125
2021-01-01,
IFRS 17 127
2021-01-01,
IFRS 17 128
2021-01-01

–
–
–
a i –
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InsuranceServiceExpensesFromIn X duration,
suranceContractsIssued
debit

Kostnader för försäkrings
tjänster från utfärdade försäk
ringsavtal

De kostnader som uppkommer från en grupp av utfärdade
försäkringsavtal, bestående av inträffade skador (exklusive
återbetalningar av investeringskomponenter), andra uppkomna
kostnader för försäkringstjänster, avskrivning av kassaflöden
för anskaffning av försäkringsavtal, förändringar som avser
tjänstgöring under tidigare perioder och förändringar som avser
tjänstgöring under kommande perioder. [Se: Utfärdade för
säkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

InsuranceServiceResult

Resultat från försäkringstjäns
ter

Beloppet omfattar försäkringsintäkter och kostnader för för
säkringstjänster. [Se: Försäkringsintäkter; Kostnader för för
säkringstjänster från utfärdade försäkringsavtal; Andra intäkter
(kostnader) från innehavda återförsäkringsavtal än finansiella
intäkter (kostnader)]

upplysningar: IFRS 17 80 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUsedAs
DeemedCost

X instant,
debit

Verkligt värde för immateriell
tillgång använt som antaget
anskaffningsvärde

Värdet på immateriella tillgångar för vilka verkligt värde har
använts som antaget anskaffningsvärde i rapporten över pe
riodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. [Se: Im
materiella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IFRS 1 30

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrant

X instant,
debit

Immateriella tillgångar som
förvärvats med hjälp av statligt
bidrag

Värdet på immateriella tillgångar som förvärvats med hjälp av
statligt bidrag. [Se: Statliga bidrag; Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 c ii

X duration,
credit

IAS 1 82 ab –
2021-01-01,
IFRS 17 80 a –
2021-01-01

Resultat från försäkringstjäns
ter [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrantAtFairValue

X instant,
debit

Immateriella tillgångar som
förvärvats med hjälp av ett
statligt bidrag, verkligt värde
vid första redovisningstillfället

Det initiala verkliga värdet på immateriella tillgångar som
förvärvats med hjälp av statligt bidrag. [Se: Till verkligt värde
[member]; Statliga bidrag; Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 c i

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Immateriella tillgångar och
goodwill

Värdet på företagets immateriella tillgångar och goodwill. [Se:
Goodwill; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Abstract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill
Member

member

Immateriella tillgångar och
goodwill [member]

Detta element står för immateriella tillgångar och goodwill.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av immate
riella tillgångar och goodwill”, om inget annat element an
vänds. [Se: Goodwill; Immateriella tillgångar andra än good
will]

allmän praxis: IAS 38 118

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity

X instant,
debit

Immateriella tillgångar som är
väsentliga för företaget

Värdet på immateriella tillgångar som är väsentliga för före
tagets finansiella rapporter. [Se: Immateriella tillgångar andra
än goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 b

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity
Axis

axis

Immateriella tillgångar som är
väsentliga för företaget [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 38 122 b

Immateriella tillgångar och
goodwill [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity
Member

member

Immateriella tillgångar som är Detta element står för immateriella tillgångar som är väsentliga
väsentliga för företaget [mem för företaget. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Im
ber]
materiella tillgångar som är väsentliga för företaget”, om inget
annat element används. [Se: Immateriella tillgångar som är
väsentliga för företaget]

upplysningar: IAS 38 122 b

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
will

X instant,
debit

Immateriella tillgångar andra
än goodwill

upplysningar: IAS 1 54 c,
upplysningar: IAS 38 118 e

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountAtCostOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Immateriella tillgångar andra
Beloppet för immateriella tillgångar andra än goodwill som
än goodwill, omvärderade till hade redovisats om de omvärderade immateriella tillgångarna
gångar, till anskaffningsvärde
hade redovisats enligt anskaffningsvärdemetoden efter det
första redovisningstillfället. [Se: Immateriella tillgångar andra
än goodwill]

upplysningar: IAS 38 124 a iii

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willCarryingAmountOfRevalue
dAssets

X instant,
debit

Immateriella tillgångar andra
Värdet på immateriella tillgångar andra än goodwill som re
än goodwill, omvärderade till dovisas till omvärderade belopp. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]
gångar

upplysningar: IAS 38 124 a ii

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willMember

member

Immateriella tillgångar andra
än goodwill [member]

Värdet på identifierbara, icke-monetära tillgångar utan fysisk
substans. Detta värde omfattar inte goodwill. [Se: Goodwill]

Immateriella tillgångar andra
än goodwill [abstract]
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Detta element står för immateriella tillgångar andra än good exempel: IAS 36 127,
will. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av im upplysningar: IAS 38 118,
materiella tillgångar andra än goodwill”, om inget annat ele exempel: IFRS 16 53
ment används. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IntangibleAssetsOtherThanGood
willRevaluationSurplus

X instant,
credit

Immateriella tillgångar andra
än goodwill, omvärderings
reserver

Värdet på omvärderingsreserver som avser immateriella till
gångar andra än goodwill. [Se: Andra immateriella tillgångar
än goodwill; Omvärderingsreserver]

upplysningar: IAS 38 124 b

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecuri
tyForLiabilities

X instant,
debit

Immateriella tillgångar ställda
som säkerhet för skulder

Värdet på immateriella tillgångar ställda som säkerhet för
skulder. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 d

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsu
ranceContractsAcquiredInBusi
nessCombinationsOrPortfolio
Transfers

X instant,
debit

Immateriella tillgångar som
avser försäkringsavtal som
förvärvats i rörelseförvärv eller
portföljöverföringar

Värdet på immateriella tillgångar som avser försäkringsavtal
som förvärvats i rörelseförvärv eller portföljöverföringar. [Se:
Rörelseförvärv [member]; Andra immateriella tillgångar än
goodwill; Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG23 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X instant,
debit

Immateriella tillgångar under
utveckling

Värdet på immateriella tillgångar som är under utveckling. [Se:
Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

member

Immateriella tillgångar under
utveckling [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
är under utveckling. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

exempel: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Immateriella tillgångar för
vilka äganderätten är inskränkt

Värdet på immateriella tillgångar för vilka äganderätten är
inskränkt. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 122 d

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLife

X instant,
debit

Immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod

Värdet på immateriella tillgångar som bedöms ha obestämbar
nyttjandeperiod. [Se: Immateriella tillgångar andra än good
will]

upplysningar: IAS 36 134 b,
upplysningar: IAS 36 135 b,
upplysningar: IAS 38 122 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeAxis

axis

Immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 38 122 a

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefiniteU
sefulLifeMember

member

Immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod
[member]

Detta element står för immateriella tillgångar med obestämbar upplysningar: IAS 38 122 a
nyttjandeperiod. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Im
materiella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod”, om
inget annat element används. [Se: Immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Immateriella prospekteringsoch utvärderingstillgångar

Värdet på prospekterings- och utvärderingstillgångar som re
dovisas som immateriella tillgångar i enlighet med företagets
redovisningsprincip. [Se: Prospekterings- och utvärderingstill
gångar [member]]

allmän praxis: IAS 38 119,
upplysningar: IFRS 6 25

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Immateriella prospekteringsoch utvärderingstillgångar
[member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
utgör immateriella prospekterings- och utvärderingstillgångar.
[Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar [member]]

upplysningar: IFRS 6 25

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Aktiverade räntekostnader

De räntekostnader som ett företag ådrar sig i samband med
upplåning av medel som direkt kan tillskrivas förvärv, kon
struktion eller produktion av en kvalificerad tillgång och som
ingår i kostnaden för den tillgången.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Uppkomna räntekostnader

De räntekostnader som ett företag ådrar sig.

allmän praxis: IAS 1 112 c

Räntekostnader [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestExpense

X duration,
debit

Räntekostnad

De kostnader som härrör från ränta.

upplysningar: IFRS 12 B13 f,
upplysningar: IFRS 8 23 d,
upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLiabi
litiesNotAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Räntekostnader för finansiella
skulder som inte värderas till
verkligt värde via resultatet

Räntekostnaderna för finansiella skulder som inte värderas till
verkligt värde via resultatet. [Se: Till verkligt värde [member];
Räntekostnader; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 20 b

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Räntekostnad (inkomst), för
månsbestämd nettoskuld (net
totillgång)

Ökningen (minskningen) i förmånsbestämd nettoskuld (netto
tillgång) till följd av den tid som förflutit. [Se: Räntekostnader;
Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 b

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoansAn
dOverdrafts

X duration,
debit

Räntekostnad för banklån och
kontokrediter

Räntekostnaden för banklån och kontokrediter. [Se: Ränte
kostnader; Kontokrediter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Räntekostnad för obligationer

Räntekostnaden för obligationer. [Se: Räntekostnader; Emitte allmän praxis: IAS 1 112 c
rade obligationer]

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Räntekostnad för upplåning

Räntekostnaden för upplåning. [Se: Räntekostnader; Upp
låning]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Räntekostnad för utfärdade
skuldinstrument

Räntekostnaden för utfärdade skuldinstrument. [Se: Ränte
kostnader; Utfärdade skuldinstrument]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestExpenseOnDepositsFrom
Banks

X duration,
debit

Räntekostnad för insättningar
från banker

Räntekostnaden för insättningar från banker. [Se: Räntekost
nader; Insättningar från banker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDepo
sitsFromCustomers

X duration,
debit

Räntekostnad för insättningar
från kunder

Räntekostnaden för insättningar från kunder. [Se: Räntekost
nader; Insättningar från kunder]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabi
litiesDesignatedAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration,
debit

Räntekostnad för finansiella
skulder som identifieras som
värderade till verkligt värde
via resultatet

Räntekostnaden för finansiella skulder som identifieras som
värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Räntekostnader;
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet,
identifierade vid det första redovisningstillfället eller senare]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabi
litiesHeldForTrading

X duration,
debit

Räntekostnad för finansiella
skulder som innehas för han
del

Räntekostnaden för finansiella skulder som innehas för handel.
[Se: Räntekostnader; Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultatet som kan definieras som att de innehas för
handel]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabilities

X duration,
debit

Räntekostnad för leasingskul
der

Räntekostnaden för leasingskulder. [Se: Skulder i samband
med leasing]

upplysningar: IFRS 16 53 b

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilitiesDue
ToCentralBanks

X duration,
debit

Räntekostnad för skulder till
centralbanker

Räntekostnaden för skulder till centralbanker. [Se: Räntekost
nader; Skulder till centralbanker]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestExpenseOnOtherFinancial
Liabilities

X duration,
debit

Räntekostnad för övriga fi
nansiella skulder

Räntekostnaden för övriga finansiella skulder. [Se: Räntekost allmän praxis: IAS 1 112 c
nader; Övriga finansiella skulder]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchaseAg
reementsAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

X duration,
debit

Räntekostnad för återköpsavtal
och kontantsäkerhet för utlå
nade värdepapper

Räntekostnaden för återköpsavtal och kontantsäkerhet för ut
lånade värdepapper. [Se: Räntekostnader; Återköpsavtal och
kontantsäkerhet för utlånade värdepapper]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestExpen
seForFinancialAssetsOrFinancial
LiabilitiesNotAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForAssetsReclassifiedIntoMea
suredAtAmortisedCost

Ränteintäkter som redovisas för tillgångar som omklassificerats
från kategorin värderas till verkligt värde via resultatet till
kategorin värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt
värde via övrigt totalresultat. [Se: Ränteintäkter (räntekost
nader); Anläggningstillgångar till upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 12C b

Ränteintäkter och räntekost
nader för finansiella tillgångar
eller finansiella skulder som
inte värderas till verkligt värde
via resultatet [abstract]

X duration,
credit

Ränteintäkter som redovisas
för tillgångar som omklassifi
cerats från kategorin värderas
till verkligt värde via resultatet
till kategorin värderas till
upplupet anskaffningsvärde el
ler verkligt värde via övrigt
totalresultat
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialAssetsReclassifie
dIntoMeasuredAtAmortisedCost
FirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Ränteintäkter (räntekostnader)
redovisade för finansiella till
gångar som omklassificerats
från kategorin värderas till
verkligt värde via resultatet,
första tillämpning av IFRS 9

De ränteintäkter (räntekostnader) som redovisas för finansiella
tillgångar som omklassificerats från kategorin värderas till
verkligt värde via resultatet till följd av övergången till IFRS 9.
[Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42N b

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecogni
sedForFinancialLiabilitiesReclas
sifiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

X duration,
credit

Ränteintäkter (räntekostnader)
redovisade för finansiella
skulder som omklassificerats
från kategorin värderas till
verkligt värde via resultatet,
första tillämpning av IFRS 9

De ränteintäkter (räntekostnader) som redovisas för finansiella upplysningar: IFRS 7 42N b
skulder som omklassificerats från kategorin värderas till verk
ligt värde via resultatet till följd av övergången till IFRS 9.
[Se: Finansiella skulder]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAssets X duration,
MeasuredAtAmortisedCost
credit

Ränteintäkter för finansiella
tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde

Intäkterna från ränta för finansiella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Ränteintäkter; Anläggnings
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20 b

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAssets X duration,
NotAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Ränteintäkter för finansiella
tillgångar som inte värderas till
verkligt värde via resultatet

Ränteintäkter för finansiella tillgångar som inte värderas till
verkligt värde via resultatet. [Se: Ränteintäkter]

upplysningar: IFRS 7 20 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailableforsale X duration,
FinancialAssets
credit

Ränteintäkter från säljbara fi
nansiella tillgångar

Ränteintäkterna från säljbara finansiella tillgångar. [Se: Rän
teintäkter; Finansiella tillgångar som kan säljas]

allmän praxis: IAS 1 112 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestIncomeOnCashAndBank
BalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Ränteintäkter från likvida me
del och banktillgodohavanden
vid centralbanker

Ränteintäkterna från likvida medel och banktillgodohavanden
vid centralbanker. [Se: Ränteintäkter; Likvida medel och
banktillgodohavanden vid centralbanker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAndCas
hEquivalents

X duration,
credit

Ränteintäkter på likvida medel

Ränteintäkterna från likvida medel. [Se: Ränteintäkter; Likvida
medel]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Ränteintäkter från innehav av
skuldinstrument

Ränteintäkterna från innehav av skuldinstrument. [Se: Ränte
intäkter; Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Ränteintäkter från insättningar

Ränteintäkterna från insättningar. [Se: Ränteintäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAssets
DesignatedAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Ränteintäkter från finansiella
tillgångar som identifieras som
värderade till verkligt värde
via resultatet

Ränteintäkterna från finansiella tillgångar som identifieras som
värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Ränteintäkter;
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet,
identifierade vid det första redovisningstillfället eller senare]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAssets
HeldForTrading

X duration,
credit

Ränteintäkter från finansiella
tillgångar som innehas för
handel

Ränteintäkterna från finansiella tillgångar som innehas för
handel. [Se: Ränteintäkter; Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de innehas
för handel]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtomaturity
Investments

X duration,
credit

Ränteintäkter från investerin
gar som hålls till dess de för
faller

Ränteintäkterna från investeringar som hålls till dess de för
faller. [Se: Ränteintäkter; Investeringar som hålls till dess de
förfaller]

allmän praxis: IAS 1 112 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccrued

X duration,
credit

Ränteintäkter från nedskrivna
finansiella tillgångar

Ränteintäkterna från nedskrivna finansiella tillgångar efter
nedskrivning med användning av den räntesats som använts
för att diskontera de framtida kassaflödena i syfte att värdera
nedskrivningen. [Se: Ränteintäkter]

upplysningar: IFRS 7 20 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccruedAbstract

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X duration,
credit

Ränteintäkter från lån och för Ränteintäkterna från lån och förskott till banker. [Se: Ränte
skott till banker
intäkter; Lån och förskott till banker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X duration,
credit

Ränteintäkter från lån och för Ränteintäkterna från lån och förskott till kunder. [Se: Ränte
skott till kunder
intäkter; Lån och förskott till kunder]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndRecei X duration,
vables
credit

Ränteintäkter från lån och
fordringar

allmän praxis: IAS 1 112 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Ränteintäkter från nedskrivna
finansiella tillgångar [abstract]
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Ränteintäkterna från lån och fordringar. [Se: Ränteintäkter; Lån
och fordringar]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinancia
lAssets

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ränteintäkterna från övriga finansiella tillgångar. [Se: Ränte
intäkter; Övriga finansiella tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

InterestIncomeOnReverseRepur
X duration,
chaseAgreementsAndCashCollate credit
ralOnSecuritiesBorrowed

Ränteintäkter från omvända
återköpsavtal och kontantsä
kerhet för utlånade värdepap
per

Ränteintäkterna från omvända återköpsavtal och kontantsäker allmän praxis: IAS 1 112 c
het för utlånade värdepapper. [Se: Ränteintäkter; Omvända
återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Ränteintäkter, rättigheter till
ersättning

Ökningen (minskningen) i rättigheter till ersättning till följd av
intäkter från ränta på rättigheter till ersättning. [Se: Räntein
täkter; Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141 b

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Erlagd ränta, klassificerad som
hänförlig till finansierings
verksamhet

Kassautflödet för erlagd ränta, klassificerad som hänförlig till
finansieringsverksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
credit

Erlagd ränta, klassificerad som
investeringsverksamhet

Kassautflödet för erlagd ränta, klassificerad som
investeringsverksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera
tingActivities

X duration,
credit

Erlagd ränta, klassificerad som
löpande verksamhet

Kassautflödet för erlagd ränta, klassificerad som löpande
verksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Räntekostnader

Värdet på ränta, redovisad som en skuld.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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Ränteintäkter från övriga fi
nansiella tillgångar

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InterestRateMeasurementInput
Member

member

Räntesats, värderingsindata
[member]

Detta element står för en räntesats som används som vär
deringsindata.

exempel: IFRS 13 B36 a

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Ränterisk [member]

Detta element står för typen av risk för att verkligt värde på
eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varie
rar på grund av förändringar i marknadsräntor. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:

ifrs-full

InterestRateSwappContractMem
ber

member

Ränteswapavtal [member]

Detta element står för ett ränteswapavtal. [Se: Swapavtal
[member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Typ av räntesats [member]

Detta element står för alla typer av räntesatser. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Typer av räntesatser”, om inget annat
element används. [Se: Ränterisk [member]]

allmän praxis: IFRS 7 39

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Räntefordringar

Värdet på ränta, redovisad som en fordran.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsInve
stingActivities

X duration,
debit

Räntefordringar, klassificerad
som investeringsverksamhet

Kassainflödet från räntefordringar, klassificerade som
investeringsverksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01,
IFRS 17 127 –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01,
IFRS 7 Definitioner
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InterestReceivedClassifiedAsOpe
ratingActivities

X duration,
debit

Räntefordringar, klassificerade
som löpande verksamhet

Kassainflödet från räntefordringar, klassificerade som löpande
verksamhet.

upplysningar: IAS 7 31

ifrs-full

InterestRevenueCalculatedUsing
EffectiveInterestMethod

X duration,
credit

Ränteintäkter beräknade enligt
effektivräntemetoden

De ränteintäkter som beräknas enligt effektivräntemetoden.
Effektivräntemetoden är den metod som används för att be
räkna det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång
eller finansiell skuld och för fördelning och redovisning av
ränteintäkter eller räntekostnader i resultatet under den rele
vanta perioden. [Se: Intäkter]

upplysningar: IAS 1 82 a i –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IAS 1 82 a

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Ränteintäkter (räntekostnader)

De intäkter eller kostnader som härrör från ränta. [Se: Ränte
kostnader; Ränteintäkter]

allmän praxis: IAS 1 85,
upplysningar: IFRS 8 28 e,
upplysningar: IFRS 8 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Ränteintäkter från finansiella
tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt total
resultat

Ränteintäkterna från finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Intäkter, Finansiella
tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalre
sultat]

upplysningar: IFRS 7 20 b

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Interna kreditbetyg [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG25 b –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InternalCreditGradesMember

member

Interna kreditbetyg [member]

Detta element står för kreditbetyg som företaget självt har tagit
fram.

upplysningar: IFRS 4 39G a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 IG20C, exempel: IFRS 7
35M, exempel: IFRS 7 IG25 b –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 36 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

member

Genererade internt [member]

Detta element står för poster som har genererats internt av
företaget.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilitiesFromS
harebasedPaymentTransactions
ForWhichCounterpartysRightTo
CashOrOtherAssetsVested2011

X instant,
credit

Realvärde på skulder från
transaktioner som avser aktie
relaterade ersättningar för vilka
motpartens rätt till ersättning i
kontanter eller andra tillgångar
intjänats

Realvärdet på skulder från transaktioner som avser aktierela upplysningar: IFRS 2 51 b ii
terade ersättningar för vilka motpartens rätt, vid periodens slut,
till ersättning i kontanter eller andra tillgångar hade intjänats
(exempelvis en intjänad syntetisk option). Realvärdet är skill
naden mellan det verkliga värdet för aktierna som motparten
har (en villkorad eller ovillkorad) rätt att teckna sig för eller
erhålla, och den eventuella aktiekurs som motparten ska (eller
kommer att bli tvungen att) betala för dessa aktier. Trans
aktioner som avser aktierelaterade ersättningar är transaktioner
där företaget a) erhåller varor eller tjänster från leverantören av
dessa varor eller tjänster (inklusive en anställd) genom ett avtal
om aktierelaterade ersättningar, eller b) förpliktigas att reglera
transaktionen med leverantören genom ett avtal om aktierela
terade ersättningar när ett annat koncernföretag erhåller varorna
eller tjänsterna, för vilka motpartens rätt, vid periodens slut, till
ersättning i kontanter eller andra tillgångar hade intjänats (ex
empelvis en intjänad syntetisk option).
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Inventories

X instant,
debit

Kortfristiga varulager

Värdet på kortfristiga varulager. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 1 54 g,
exempel: IAS 1 68, upplysningar:
IAS 2 36 b

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCost
sToSell

X instant,
debit

Varulager, till verkligt värde
minus försäljningskostnader

Värdet på den del av varulagret som redovisas till verkligt
värde efter avdrag för försäljningskostnader. [Se: Till verkligt
värde [member]]

upplysningar: IAS 2 36 c

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X instant,
debit

Varulager, till nettoförsälj
ningsvärde

Värdet på den del av varulagret som redovisas till nettoför
säljningsvärde. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 36

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurityFor
Liabilities

X instant,
debit

Varor ställda som säkerhet för
skulder

Värdet på varor som ställs som säkerhet för skulder. [Se:
Varulager]

upplysningar: IAS 2 36 h

ifrs-full

InventoriesTotal

X instant,
debit

Lager

Värdet på tillgångar a) som är avsedda för försäljning i den
löpande verksamheten, b) som är under tillverkning för sådan
försäljning eller c) i form av material eller förnödenheter som
ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahål
landet av tjänster. Varor i lager innefattar köpta varor för
vidareförsäljning, inklusive exempelvis handelsvaror som köpts
av en återförsäljare för vidareförsäljning samt mark och annan
egendom för försäljning. Vidare innefattar varor i lager färdiga
egentillverkade varor, eller produkter i arbete, samt material
och förnödenheter som är avsedda att användas i tillverk
ningsprocessen. [Se: Nuvarande färdigvaror; Nuvarande han
delsvaror; Nuvarande produkter i arbete; Mark]

upplysningar: IAS 1 54 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InventoryCostFormulas

text

Beskrivning av beräknings
metoder för varulager

Beskrivningen av beräkningsmetoder för värdering av varula
ger. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 2 36 a

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Varulager som redovisas per
förvärvstidpunkten

Det värde som redovisas per förvärvstidpunkten för varulager
som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Varulager; Rörelse
förvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Nedskrivning av varulager

De kostnader som redovisas avseende nedskrivning av varu
lager till nettoförsäljningsvärde. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 1 98 a,
upplysningar: IAS 2 36 e

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Investeringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden

Värdet på de investeringar som redovisas enligt kapitalan
upplysningar: IAS 1 54 e,
delsmetoden. Kapitalandelsmetoden är en metod för redovis upplysningar: IFRS 12 B16,
upplysningar: IFRS 8 24 a
ning som innebär att andelar i ett företag redovisas till an
skaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras
med ägarföretagets andel av förändringen i investeringsobjek
tets nettotillgångar. Ägarföretagets resultat innefattar ägarföre
tagets andel av resultatet i investeringsobjektet. Ägarföretagets
övriga totalresultat innefattar ägarföretagets andel av det övriga
totalresultatet i investeringsobjektet. [Se: Till anskaffnings
värde [member]]

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Skulder för investeringsavtal

De skulder för investeringsavtal som omfattas av IAS 39 eller
IFRS 9.

allmän praxis: IAS 1 55
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InvestmentFundsAmountContribu X instant,
tedToFairValueOfPlanAssets
debit

Investeringsfonder, andel av
förvaltningstillgångarnas verk
liga värde

Det belopp som investeringsfonder bidrar med till det verkliga
värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvalt
ningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer
[member]; Investeringsfonder [member]]

exempel: IAS 19 142 f

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Investeringsfonder [member]

Detta element står för investeringsfonder.

exempel: IFRS 12 B23 c

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Kapitalavkastning

Värdet på investeringsintäkter, såsom ränta och utdelning.

allmän praxis: IAS 1 85,
upplysningar: IAS 26 35 b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Förvaltningsfastigheter

Värdet på fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en
byggnad – eller båda) som innehas (av ägaren eller av en
leasetagare som nyttjanderätt) i syfte att generera hyres
inkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa
snarare än för a) användning i produktionen eller tillhanda
hållandet av varor eller tjänster eller för administrativa ända
mål, eller b) försäljning i den löpande verksamheten.

upplysningar: IAS 1 54 b,
upplysningar: IAS 40 76,
upplysningar: IAS 40 79 d

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCos
tOrInAccordanceWithIFRS16Wit
hinFairValueModelAtTimeOfSale

Värdet, vid tidpunkten för försäljningen, på förvaltningsfas
tigheter som redovisas till anskaffningsvärde eller i enlighet
med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde.
[Se: Till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom
ramen för modellen med verkligt värde [member]; Förvalt
ningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 78 d ii

Förvaltningsfastigheter [ab
stract]

X instant,
debit

Förvaltningsfastigheter som
redovisas till anskaffnings
värde eller i enlighet med
IFRS 16 inom ramen för mo
dellen med verkligt värde, vid
tidpunkten för försäljningen
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Fullbordade förvaltningsfastig Värdet på förvaltningsfastigheter som har uppförts eller ex
heter
ploaterats. [Se: Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Fullbordade förvaltningsfastig Detta element står för fullbordade förvaltningsfastigheter. [Se:
heter [member]
Fullbordade förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentPropertyFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Verkligt värde för förvalt
ningsfastigheter använt som
antaget anskaffningsvärde

Värdet på förvaltningsfastigheter för vilka verkligt värde har
använts som antaget anskaffningsvärde i rapporten över pe
riodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. [Se: För
valtningsfastigheter]

upplysningar: IFRS 1 30

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Förvaltningsfastigheter [mem
ber]

Detta element står för förvaltningsfastigheter. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Typer av förvaltningsfastigheter”, om
inget annat element används. [Se: Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Förvaltningsfastigheter som
Värdet på fastigheter som håller på att uppföras eller exploa
håller på att uppföras eller ex teras för framtida användning som förvaltningsfastigheter. [Se:
Förvaltningsfastigheter]
ploateras

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMember

member

Förvaltningsfastigheter som
Detta element står för förvaltningsfastigheter som håller på att
håller på att uppföras eller ex uppföras eller exploateras. [Se: Förvaltningsfastigheter som
håller på att uppföras eller exploateras]
ploateras [member]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodAbstract

Investeringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden [ab
stract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodMember

member

Investeringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden [mem
ber]

Detta element står för de investeringar som redovisas enligt
allmän praxis: IAS 36 127
kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar redovisade enligt ka
pitalandelsmetoden]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhol
ders

X instant,
debit

Investeringar för försäkrings
tagares risk

Värdet på investeringarna mot försäkringsskulder där all risk
bärs av försäkringstagarna.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Innehav i intresseföretag

Innehavet i intresseföretag i ett företags separata finansiella
rapporter. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAccoun
tedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Innehav i intresseföretag redo Innehavet i intresseföretag som redovisas enligt kapitalandels allmän praxis: IAS 1 55
metoden. [Se: Intresseföretag [member]; Investeringar redo
visade enligt kapitalandels
visade enligt kapitalandelsmetoden]
metoden

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstruments
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeAxis

axis

Investeringar i egetkapital
instrument som identifieras
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 11A c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

InvestmentsInEquityInstruments
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeMember

member

Investeringar i egetkapital
instrument som identifieras
som värderade till verkligt
värde via övrigt totalresultat
[member]

Detta element står för investeringarna i egetkapitalinstrument
som företaget har identifierat som värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Investeringar i egetkapitalinstrument som identifieras som
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat”, om inget
annat element används. [Se: Till verkligt värde [member];
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 11A c,
upplysningar: IFRS 7 8 h

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Innehav i joint ventures

Innehavet i joint ventures i ett företags separata finansiella
rapporter. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Innehav i joint ventures redo
visade enligt kapitalandels
metoden

Innehavet i joint ventures som redovisas enligt kapitalandels
metoden. [Se: Joint ventures [member]; Investeringar redo
visade enligt kapitalandelsmetoden]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Innehav i dotterföretag

Innehavet i dotterföretag i ett företags separata finansiella
rapporter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociates

X instant,
debit

Innehav i dotterföretag, joint
ventures och intresseföretag

Innehavet i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag i ett
företags separata finansiella rapporter. [Se: Intresseföretag
[member]; Joint ventures [member]; Dotterföretag [member];
Innehav i dotterföretag]

upplysningar: IAS 27 10
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJoint
VenturesAndAssociatesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingEquity
Method

X instant,
debit

Andra investeringar än in
vesteringar som redovisas en
ligt kapitalandelsmetoden

Värdet på andra investeringar än investeringar som redovisas allmän praxis: IAS 1 55
enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar redovisade en
ligt kapitalandelsmetoden]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAs
ExpenseForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

X duration,
debit

Emissionsutgifter som inte re
dovisas som kostnader för
transaktion som redovisas se
parat från förvärv av tillgångar
och övertagande av skuld vid
rörelseförvärv

De emissionsutgifter som inte redovisas som en kostnad för
upplysningar: IFRS 3 B64 m
transaktioner som redovisas separat från förvärv av tillgångar
och övertagande av skuld vid ett rörelseförvärv. [Se: Rörelse
förvärv [member]]

ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Emitterat kapital

Det nominella värdet för emitterat kapital.

exempel: IAS 1 78 e

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Emitterat kapital [member]

Detta element står för en del av det egna kapitalet som utgör
emitterat kapital.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Emission av konvertibla in
strument

Förändringen i eget kapital till följd av emissionen av kon
vertibla instrument.

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Emission av eget kapital

Ökningen i eget kapital till följd av emissionen av
egetkapitalinstrument.

upplysningar: IAS 1 106 d iii

Innehav i dotterföretag, joint
ventures och intresseföretag
[abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

IssuesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
debit

Emissioner, värdering till
verkligt värde, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar som är
en följd av emissioner av sådana tillgångar. [Se: Till verkligt
värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Emissioner, värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument till följd av emissioner av sådana eget
kapitalinstrument. [Se: Till verkligt värde [member]; Företagets
egna egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Emissioner, värdering till
verkligt värde, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder som är en
följd av emissioner av sådana skulder. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100Subclassifications
OfAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Poster beskrivs ytterligare i
avsnitt [800100] Underklas
sifikation av tillgångar, skulder
och eget kapital

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

guidance

Poster beskrivs ytterligare i
avsnitt [800200] Analys av
intäkter och kostnader

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
guidance
tion800300StatementOfCashFlow
sAdditionalDisclosures

Poster beskrivs ytterligare i
avsnitt [800300] Kassaflödes
analys, ytterligare upplys
ningar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

guidance

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChangesI
nEquityAdditionalDisclosures

Poster beskrivs ytterligare i
avsnitt [800400] Rapport över
förändringar i eget kapital, yt
terligare upplysningar

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegulato
ryDeferralAccountsAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Poster under inkassering från
andra banker

Värdet på poster som har överförts från andra banker men som
ännu inte har mottagits och behandlats av företaget.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Poster under överföring till
andra banker

Värdet på poster som har överförts till men ännu inte mottagits
och behandlats av andra banker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Poster för eventualförpliktelser
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Poster för eventualförpliktelser
[member]

upplysningar: IFRS 3 B64 j
Detta element står för aggregerade enskilda poster för even
tualförpliktelser. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Poster för eventualförpliktelser”, om inget annat element an
vänds. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

Poster för presentation av
konton för uppskjuten regle
ring [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

JointControlOrSignificantInfluen
ceMember

member

Företag med gemensamt be
stämmande inflytande eller
betydande inflytande över fö
retaget [member]

upplysningar: IAS 24 19 b
Detta element står för företag som har gemensamt bestäm
mande inflytande eller betydande inflytande över företaget.
Med gemensamt bestämmande inflytande avses att två eller
flera parter i avtal reglerat att gemensamt utöva det bestäm
mande inflytandet över en ekonomisk verksamhet. Det existe
rar endast när det krävs att parterna som delar det bestäm
mande inflytandet måste ge sitt samtycke i fråga om relevanta
aktiviteter kopplade till verksamheten. Betydande inflytande
innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett
företags finansiella och operativa strategier, men innebär inte
bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande infly
tande över dessa strategier.

ifrs-full

JointOperationsAxis

axis

Gemensamma verksamheter
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 B4 c

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Gemensamma verksamheter
[member]

Detta element står för samarbetsarrangemang genom vilket de
parter som har gemensamt bestämmande inflytande över ar
rangemanget har rätt till de tillgångar och har förpliktelser
avseende de skulder som rör arrangemanget.

upplysningar: IFRS 12 B4 c

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Joint ventures [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 b,
upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

JointVenturesMember

member

Joint ventures [member]

Detta element står för samarbetsarrangemang genom vilket de
parter som har gemensamt bestämmande inflytande över
verksamheten har rätt till nettotillgångarna från arrangemanget.

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 b,
upplysningar: IFRS 4 39M a –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen
turerMember

member

Joint ventures i vilka företaget
är samägare [member]

Detta element står för joint ventures i vilka företaget är sa
mägare. En samägare i ett joint venture är en delägare i ett
joint venture som har gemensamt bestämmande inflytande över
detta. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 24 19 e

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensation

X duration,
debit

Ersättning till nyckelperson i
ledande ställning

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning. [Se: Nyc upplysningar: IAS 24 17
kelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderfö
retag [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Ersättning till nyckelperson i
ledande ställning, övriga lång
fristiga ersättningar till an
ställda

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning i form av
övriga långfristiga ersättningar till anställda. [Se: Övriga
långfristiga ersättningar till anställda; Nyckelpersoner i ledande
ställning i företaget eller dess moderföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 17 c

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBenefits

X duration,
debit

Ersättning till nyckelpersoner i
ledande ställning, ersättningar
efter avslutad anställning

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning i form av
ersättningar efter avslutad anställning. [Se: Nyckelpersoner i
ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 17 b
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ifrs-full

▼M1
Elementnamn/URI-roll

Prefix

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X duration,
debit

Ersättning till nyckelperson i
ledande ställning, aktierelate
rade ersättningar

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning i form av
aktierelaterade ersättningar. [Se: Nyckelpersoner i ledande
ställning i företaget eller dess moderföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 17 e

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationShorttermEmployee
Benefits

X duration,
debit

Ersättning till nyckelperson i
ledande ställning, kortfristiga
ersättningar till anställda

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning i form av
kortfristiga ersättningar till anställda. [Se: Nyckelpersoner i
ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 17 a

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X duration,
debit

Ersättning till nyckelpersoner i
ledande ställning, ersättningar
vid uppsägning

Ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning i form av
ersättningar vid uppsägning. [Se: Ersättningar vid uppsägning;
Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess mo
derföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 17 d

ifrs-full

KeyManagementPersonnelOfEnti
tyOrParentMember

member

Nyckelpersoner i ledande
ställning i företaget eller dess
moderföretag [member]

Detta element står för de personer som har befogenhet och
upplysningar: IAS 24 19 f
ansvar för planering, ledning och styrning av företagets verk
samhet, direkt eller indirekt, däribland företagets styrelseleda
möter (såväl sådana som är anställda i företaget som andra).

ifrs-full

Mark

X instant,
debit

Mark

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av mark som
innehas av företaget för användning i verksamheten. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 a

ifrs-full

LandAndBuildings

X instant,
debit

Mark och byggnader

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av mark och
avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för an
vändning i verksamheten. [Se: Byggnader; Mark: Materiella
anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

Mark och byggnader [abstract]

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Mark och byggnader [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgör mark och avskrivningsbara byggnader och
liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se:
Byggnader; Mark: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

LandMember

member

Mark [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill exempel: IAS 16 37 a
gångar som utgör mark som innehas av företaget för använd
ning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNotLa
terThanTwentyYearsMember

member

Längre än 15 år men högst 20
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än 15 år men
högst 20 år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanSevenYearsMember

member

Längre än fem år men högst
sju år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än fem år men
högst sju år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Längre än fem år men högst
tio år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än fem år men
högst tio år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

exempel: IAS 16 37 b
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LaterThanFiveYearsMember

member

Längre än fem år [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än fem
år.

upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B35 g, exempel:
IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

member

Längre än fyra månader
[member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än fyra
månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Längre än fyra år men högst
fem år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än fyra år men
högst fem år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanSixMonthsMember

member

Längre än en månad men
högst sex månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än en månad men
högst sex månader.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Längre än en månad men
högst tre månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än en månad men
högst tre månader.

exempel: IFRS 7 B11 b, exempel:
IFRS 7 B35 b, exempel: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNotLa
terThanTwoMonthsMember

member

Längre än en månad men
högst två månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än en månad men
högst två månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 IG20D, exempel:
IFRS 7 35N, allmän praxis: IFRS 7
37 – sista giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LaterThanOneYearAndNotLaterT member
hanFiveYearsMember

Längre än ett år men högst
fem år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än ett år men
högst fem år.

exempel: IFRS 7 B11 d, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLaterT member
hanThreeYearsMember

Längre än ett år men högst tre
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än ett år men
högst tre år.

exempel: IFRS 7 B35 e, exempel:
IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLaterT member
hanTwoYearsMember

Längre än ett år men högst två
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än ett år men
högst två år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Längre än ett år [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än ett
år.

upplysningar: IAS 1 61 b, exempel:
IFRS 7 IG28 d – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 7 37 a
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNotLa
terThanTenYearsMember

member

Längre än sju år men högst tio
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än sju år men
högst tio år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNotLa
terThanOneYearMember

member

Längre än sex månader men
högst ett år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än sex månader
men högst ett år.

exempel: IFRS 7 B35 d, exempel:
IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7
IG28 c – sista giltighetsdag 202101-01, exempel: IFRS 7 37 a –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 IG31A
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LaterThanSixMonthsMember

member

Längre än sex månader
[member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än sex
månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Längre än tio år men högst 15
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tio år men
högst 15 år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

member

Längre än tio år [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än tio
år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

member

Längre än tre månader men
högst fyra månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tre månader
men högst fyra månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Längre än tre månader men
högst ett år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tre månader
men högst ett år.

exempel: IFRS 7 B11 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Längre än tre månader men
högst sex månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tre månader
men högst sex månader.

exempel: IFRS 7 B35 c, exempel:
IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7
IG28 b – sista giltighetsdag 202101-01, exempel: IFRS 7 37 a –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

member

Längre än tre månader [mem
ber]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än tre
månader.

exempel: IFRS 7 IG20D, exempel:
IFRS 7 35N, allmän praxis: IFRS 7
37 – sista giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Längre än tre år men högst
fem år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tre år men
högst fem år.

exempel: IFRS 7 B35 f, exempel:
IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNotLa
terThanFourYearsMember

member

Längre än tre år men högst
fyra år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än tre år men
högst fyra år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsMember

member

Längre än tre år [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar mer än tre
år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

member

Längre än 20 år men högst 25
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än 20 år men
högst 25 år.

exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNotLa
terThanThreeMonthsMember

member

Längre än två månader men
högst tre månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än två månader
men högst tre månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 IG20D, exempel:
IFRS 7 35N, allmän praxis: IFRS 7
37 – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanFiveYearsMember

member

Längre än två år men högst
fem år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än två år men
högst fem år.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LaterThanTwoYearsAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Längre än två år men högst tre
år [member]

Detta element står för ett tidsintervall på mer än två år men
högst tre år.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShortterm
LeasesForWhichRecognitionEx
emptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Åtaganden i kortfristiga lea
singavtal för vilka undantag
från redovisning har använts

Värdet på åtaganden i kortfristiga leasingavtal redovisade med
tillämpning av punkt 6 i IFRS 16. Ett kortfristigt leasingavtal
är ett leasingavtal som, vid inledningsdatumet, har en lea
singperiod på 12 månader eller mindre. Ett leasingavtal som
innehåller en köpmöjlighet är inte ett kortfristigt leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 55

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMember

member

Förbättringar på en uthyrd
fastighet [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgör förbättringar av tillgångar som innehas inom
ramen för ett leasingavtal.

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

LeaseLiabilities

X instant,
credit

Skulder i samband med lea
sing

Skulderna i samband med företagets leasingavtal. Ett leasing upplysningar: IFRS 16 47 b
avtal är ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nytt
janderätt för en underliggande tillgång för en viss tid i utbyte
mot ersättning.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

Skulder i samband med lea
sing [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LeaseLiabilitiesMember

member

Skulder i samband med lea
sing [member]

Detta element står för skulder i samband med leasing. [Se:
Skulder i samband med leasing]

exempel: IAS 7 C Avstämning av
skulder till följd av
finansieringsverksamhet, exempel:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Fordringar från leasing [mem
ber]

Detta element står för fordringar som hänför sig till leasing.

upplysningar: IFRS 7 35H b iii,
upplysningar: IFRS 7 35M b iii,
exempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedParty
Transactions

X duration

Leasingavtal som leasetagare,
transaktioner med närstående

Värdet på leasingavtal i vilka företaget var leasetagare i
exempel: IAS 24 21 d
transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [membe
r]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty
Transactions

X duration

Leasingavtal som leasegivare,
transaktioner med närstående

exempel: IAS 24 21 d
Värdet på leasingavtal i vilka företaget var leasegivare i
transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [membe
r]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Företagets rättsliga form

Information om den juridiska formen för företagets
verksamhet.

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLiabi member
lityMember

Eventualförpliktelser i sam
band med rättsliga förfaranden
[member]

Detta element står för eventualförpliktelser i samband med
rättsliga förfaranden. [Se: Eventualförpliktelser [member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

Avsättning för rättsliga för
faranden

Beloppet på avsättningar för rättsliga förfaranden. [Se: Övriga
avsättningar]

exempel: IAS 37 exempel 10 Ett
domstolsförfarande, exempel: IAS
37 87

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för en avsättning för rättsliga förfaranden.
[Se: Övriga avsättningar [member]]

exempel: IAS 37 exempel 10 Ett
domstolsförfarande, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

LegalProceedingsProvision
Abstract

Avsättning för rättsliga för
faranden [abstract]

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionMem
ber

member

Avsättning för rättsliga för
faranden [member]

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEntity

text

Livslängd för företag med be Information om livslängden för företag om det har begränsad
gränsad livslängd
livslängd.

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchy
Member

member

Nivå 1 i verkligt värde-hierarki
[member]

Detta element står för en kategori av verkligt värde-hierarkin i upplysningar: IAS 19 142,
vilken indata till värderingstekniker är noterade priser (ojuste upplysningar: IFRS 13 93 b
rade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

member

Nivå 2 och 3 i verkligt värdehierarki [member]

Detta element står för kombinerade nivå 2- och nivå 3-kate
gorier i verkligt värde-hierarkin. [Se: Nivå 2 i verkligt värdehierarki [member]; Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IAS 19 142

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchy
Member

member

Nivå 2 i verkligt värde-hierarki
[member]

Detta element står för en kategori av verkligt värde-hierarkin i
vilken indata till värderingstekniker är andra indata än noterade
priser ingående i nivå 1 som är observerbara för tillgången
eller skulden, antingen direkt eller indirekt.

upplysningar: IFRS 13 93 b

upplysningar: IAS 1 138 d
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Level3OfFairValueHierarchy
Member

member

Nivå 3 i verkligt värde-hierarki
[member]

Detta element står för en kategori av verkligt värde-hierarkin i
vilken indata till värderingstekniker är icke observerbara indata
för tillgången eller skulden. Icke observerbara indata är indata
för vilka marknadsuppgifter inte finns tillgängliga och som tas
fram med hjälp av bästa tillgängliga information om de anta
ganden som marknadsaktörerna skulle använda vid prissättning
av tillgången eller skulden.

upplysningar: IFRS 13 93 b

ifrs-full

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherParticipatin
gEntities

X.XX
instant

Företagets deltagandenivå
jämfört med andra deltagande
företag

Beskrivningen av en indikering om företagets nivå av delta
gande i en förmånsbestämd plan jämfört med andra deltagande
företag. Exempel på åtgärder som skulle kunna ge en sådan
indikering är företagets andel av de sammanlagda avgifterna
till planen eller företagets andel av det totala antalet aktiva
medlemmar, pensionerade medlemmar och tidigare medlemmar
som är berättigade till ersättningar, om sådan information finns
tillgänglig. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 148 d v

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX
instant

Prisindexnivå

Värdet på nivån för det allmänna prisindex som används för att
räkna om redovisningsinformation för ett företag vars funk
tionella valuta är ett höginflationslands valuta.

upplysningar: IAS 29 39 c

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinanci
alStatements

text

Mätstorhet i finansiella rap
porter

Information om den mätstorhet med vilken beloppen är an
givna i de finansiella rapporterna.

upplysningar: IAS 1 51 e

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

axis

Nivåer i verkligt värde-hierarki
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 142,
upplysningar: IFRS 13 93 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

Skulder

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Skulder

Dokumentationsbeteckning

Sista giltighetsdag 2020-01-01: Värdet på befintliga förplik
telser som härrör från inträffade händelser och vars reglering
förväntas medföra ett utflöde från företaget av resurser som
utgör ekonomiska fördelar.
Ikraftträdande 2020-01-01: Värdet av en befintlig förpliktelse
för företaget att överföra en ekonomisk resurs till följd av
inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som
har potential att producera ekonomiska fördelar.

Hänvisningar

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 1 55,
IFRS 13 93 a,
IFRS 13 93 b,
IFRS 13 93 e,
IFRS 8 28 d,
IFRS 8 23

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

Skulder [abstract]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOfMineral
Resources

X instant,
credit

Skulder som härrör från pro
spektering och utvärdering av
mineraltillgångar

Skulderna från prospektering av mineraltillgångar, däribland
mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara
naturtillgångar, efter att företaget har erhållit lagliga rättigheter
att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den
tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att
utvinna en mineraltillgång.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancing
Activities

X instant,
credit

Skulder hänförliga till finan
sieringsverksamheten

De skulder för vilka kassaflödena har klassificerats, eller för
exempel: IAS 7 44D
vilka framtida kassaflöden kommer att klassificeras, som kas
saflöden från finansieringsverksamheten i rapporten över kas
saflöden. [Se: Kassaflöden från (som används i) finansie
ringsverksamhet; Skulder]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancing
ActivitiesAxis

axis

Skulder hänförliga till finan
sieringsverksamheten [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 6 24 b
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exempel: IAS 7 44D

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LiabilitiesArisingFromFinancing
ActivitiesMember

member

Skulder hänförliga till finan
sieringsverksamheten [mem
ber]

Detta element står för skulder hänförliga till finansierings
exempel: IAS 7 44D
verksamheten. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Skul
der hänförliga till finansieringsverksamheten”, om inget annat
element används. [Se: Förändringar i skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
credit

Skulder som omfattas av för
säkrings- och återförsäkring
savtal

De skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkring
savtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 55 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 37 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG20 a – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 IG37
a – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Skulder till centralbanker

Skulderna till centralbanker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsMem member
ber

Skuld för inträffade skador
[member]

Detta element står för ett företags förpliktelse att utreda och
utbetala belopp för giltiga skador avseende försäkrade hän
delser som redan inträffat, inbegripet händelser som inträffat
men där skador inte rapporterats, och andra uppkomna för
säkringskostnader.

upplysningar: IFRS 17 100 c –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsT
hatAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

Skulder för inträffade skador
Beloppet för skulderna för inträffade skador som härrör från
som härrör från avtal som fal avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17. [Se:
ler inom tillämpningsområdet
Skulder för inträffade skador [member]]
för IFRS 17

X instant,
credit

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Skulder från aktierelaterade
ersättningar

upplysningar: IFRS 2 51 b i
De skulder som uppkommer vid aktierelaterade ersättningar.
Transaktioner som avser aktierelaterade ersättningar är trans
aktioner där företaget a) erhåller varor eller tjänster från leve
rantören av dessa varor eller tjänster (inklusive en anställd)
genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar, eller b) för
pliktigas att reglera transaktionen med leverantören genom ett
avtal om aktierelaterade ersättningar när ett annat koncernfö
retag erhåller varorna eller tjänsterna. [Se: Avtal om aktiere
laterade ersättningar [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Skulder som ingår i avytt
De skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för
ringsgrupper som klassificeras försäljning. [Se: Skulder; Avyttringsgrupper klassificerade som
som att de innehas för försälj att de innehas för försäljning [member]]
ning

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Uppkomna skulder

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusines
sesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
credit

Skulder i dotterföretag eller
Skulderna i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka upplysningar: IAS 7 40 d
företag som förvärvats respek bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföre
tag [member]]
tive avyttrats

upplysningar: IFRS 3 B64 f iii
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Det verkliga värdet, per förvärvstidpunkten, för uppkomna
skulder (exempelvis en skuld för villkorad köpeskilling) som
ersättning som överförs i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IAS 1 54 p,
upplysningar: IFRS 5 38

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementAxis

axis

Skulder värderade till verkligt
värde och utfärdade med en
integrerad minskning av kre
ditrisken för tredje part [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 98

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementMember

member

Skulder värderade till verkligt
värde och utfärdade med en
integrerad minskning av kre
ditrisken för tredje part [mem
ber]

Detta element står för skulder värderade till verkligt värde och
utfärdade med en integrerad minskning av kreditrisken för
tredje part. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Skulder
värderade till verkligt värde och utfärdade med en integrerad
minskning av kreditrisken för tredje part”, om inget annat
element används. [Se: Skulder; Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 98

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Skulder [member]

Sista giltighetsdag 2020-01-01: Detta element står för befint
liga förpliktelser som härrör från inträffade händelser och vars
reglering förväntas medföra ett utflöde från företaget av re
surser som utgör ekonomiska fördelar. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Klasser av skulder”, om inget annat
element används. [Se: Skulder]

upplysningar: IFRS 13 93

Ikraftträdande 2020-01-01: Detta element står för en befintlig
förpliktelse för företaget att överföra en ekonomisk resurs till
följd av inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rät
tighet som har potential att producera ekonomiska fördelar. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av skulder”, om
inget annat element används. [Se: Skulder]
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ifrs-full
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Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LiabilitiesOrComponentsOfEqui
tyRelatingToDiscretionaryPartici
pationFeatures

X instant,
credit

Skulder eller komponenter i
eget kapital som avser diskre
tionära delar

Beloppet för de skulder eller komponenter i eget kapital som
avser diskretionära delar. Diskretionära delar är avtalsenliga
rättigheter att, som ett komplement till garanterad ersättning,
erhålla tillkommande ersättningar a) som sannolikt är en be
tydande del av de sammanlagda avtalsenliga ersättningarna, b)
vars belopp eller tidpunkt enligt avtalet bestäms enbart av
utfärdaren, och c) som enligt avtal grundar sig på i) resultatet
från en viss grupp av avtal eller viss typ av avtal, ii) realiserad
och/eller orealiserad avkastning på placeringar i en viss grupp
tillgångar som utfärdaren innehar, eller iii) resultatet från det
företag, fond eller annan organisation som ställer ut avtalet.

exempel: IFRS 4 IG22 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarialPre
sentValueOfPromisedRetirement
Benefits

X instant,
credit

Skulder utöver nuvärdet av
framtida pensionsutfästelser
enligt aktuariella metoder

Skulderna utöver nuvärdet av framtida pensionsutfästelser i
pensionsplaner enligt aktuariella metoder. [Se: Nuvärdet av
framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder]

upplysningar: IAS 26 35 a v

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRelationTo
StructuredEntities

X instant,
credit

Skulder redovisade i företagets
finansiella rapporter avseende
strukturerade företag

Skulderna redovisade i företagets finansiella rapporter avse
ende dess andelar i strukturerade företag. [Se: Skulder;
Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 a

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseInsu
rerIssuesOrFulfilsObligationsAri
singFromContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

X instant,
credit

Skulder som uppkommer på
grund av att försäkringsgivaren
utfärdar eller fullgör förplik
telser som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 4 och inve
steringsavtal som inte är deri
vat

Beloppet för skulder som uppkommer på grund av att en
försäkringsgivare utfärdar eller fullgör förpliktelser som härrör
från avtalen som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 4
och investeringsavtal som inte är derivat.

upplysningar: IFRS 4 39C a – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Skulder som omfattas av be
tydande begränsningar

Beloppet i koncernredovisningen för koncernens skulder som
omfattas av betydande begränsningar (exempelvis lagstadgade,
avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess
förmåga att reglera koncernens skulder.

upplysningar: IFRS 12 13 c

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignificantRe
strictionsApply

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
suedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRisk
OfMaterialAdjustmentsWithin
NextFinancialYear

X instant,
credit

Skulder med betydande risk
för väsentlig justering under
nästkommande räkenskapsår

De skulder som är föremål för antaganden som innebär en
betydande risk för en väsentlig justering av värdena av dessa
skulder under nästkommande räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 b

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

X instant,
credit

Förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång)

Underskottet eller överskottet i en förmånsbestämd plan, ju
sterat med hänsyn till eventuella effekter av att en förmåns
bestämd nettotillgång har begränsats till tillgångstaket. [Se:
Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 140 a

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Intäkter från licensavgifter

Intäkterna från licensavgifter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

Skulder som omfattas av för
säkrings- och återförsäkring
savtal [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LicencesAndFranchises

X instant,
debit

Licenser och franchiseavtal

Värdet av immateriella tillgångar i form av rätten att använda
vissa immateriella tillgångar som ägs av ett annat företag och
rätten att driva en verksamhet med användning av namn, varor,
tjänster, metoder, reklamstöd, marknadsföring och artiklar från
ett annat företag. [Se: Immateriella tillgångar andra än good
will]

exempel: IAS 38 119 d

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Licenser och franchiseavtal
[member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar i
form av rätten att använda vissa immateriella tillgångar som
ägs av ett annat företag och rätten att driva en verksamhet med
användning av namn, varor, tjänster, metoder, reklamstöd,
marknadsföring och artiklar från ett annat företag. [Se: Im
materiella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 d

ifrs-full

LicencesMember

member

Licenser [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar i
form av rätten att använda vissa immateriella tillgångar som
ägs av ett annat företag. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Livförsäkringsavtal [member]

Detta element står för livförsäkringsavtal. [Se: Typer av för
säkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Förväntade kreditförluster för
återstående löptid [member]

Detta element står för förväntade kreditförluster som följer av
alla eventuella fallissemangshändelser under den förväntade
löptiden för ett finansiellt instrument. [Se: Typ av värdering av
förväntade kreditförluster [member]]

upplysningar: IFRS 7 35H b,
upplysningar: IFRS 7 35M b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LimitationsThatMayResultInInfor text
mationNotFullyReflectingFairVa
lueOfAssetsAndLiabilitiesInvol
ved

Beskrivning av målen med den
använda metoden samt be
gränsningar som kan innebära
att informationen inte helt
återspeglar verkligt värde på
berörda tillgångar och skulder

Beskrivningen av målen med den använda metoden samt be
gränsningar som kan innebära att informationen inte helt
återspeglar verkligt värde på berörda tillgångar och skulder för
en känslighetsanalys som återspeglar samband mellan
riskvariabler.

upplysningar: IFRS 7 41 b

ifrs-full

LineItemsIncludingAmortisatio
nOfIntangibleAssetsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

Beskrivning av vilka poster i
rapporten över totalresultat
som omfattar avskrivningar av
immateriella tillgångar

Beskrivningen av vilka poster i rapporten över totalresultat
som omfattar avskrivningar av immateriella tillgångar. [Se:
Andra immateriella tillgångar än goodwill; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 38 118 d

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQuali table
fied

Posterna inte dimensionsmäs
sigt kvalificerade

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAsset
text
sAndLiabilitiesRepresentingConti
nuingInvolvementInDerecognised
FinancialAssets

Beskrivning av poster med re
dovisade tillgångar och skulder
som utgör fortsatt engagemang
i de finansiella tillgångar som
har tagits bort från rapporten
över finansiell ställning

Beskrivningen av poster i rapporten över finansiell ställning i upplysningar: IFRS 7 42E a
vilka tillgångarnas och skuldernas redovisade värden, som ut
gör företagets fortsatta engagemang i de finansiella tillgångar
som har tagits bort från rapporten över finansiell ställning,
redovisas. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

Likviditetsrisk [member]

Detta element står för risken för att ett företag får svårigheter
att fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella
skulder som regleras med kontanter eller annan finansiell till
gång. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella skulder]

text

member

upplysningar: IFRS 17 124 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 125 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 127 –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 32
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LivingAnimalsMember

member

Levande djur [member]

Detta element står för levande djur.

allmän praxis: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Låneåtaganden [member]

Detta element står för bindande åtaganden att lämna kredit på
förutbestämda villkor.

upplysningar: IFRS 7 B8E,
upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCombi
nationMember

member

Lån som förvärvats i rörelse
förvärv [member]

Detta element står för lån som förvärvats i ett rörelseförvärv.
[Se: Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Lån och förskott till banker

De lån och förskott som företaget har gett till banker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCustomers

X instant,
debit

Lån och förskott till kunder

De lån och förskott som företaget har gett till kunder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X instant,
debit

Lån och fordringar

Värdet på finansiella tillgångar som inte är derivat, som har
upplysningar: IFRS 7 8 c – sista
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är note giltighetsdag 2021-01-01
rade på en aktiv marknad, med undantag av a) sådana som
företaget avser att sälja omedelbart eller inom en nära framtid,
som ska klassificeras som att de innehas för handel, och så
dana som företaget vid det första redovisningstillfället identi
fierat som tillhörande kategorin poster värderade till verkligt
värde via resultatet, b) sådana som ett företag vid det första
redovisningstillfället identifierar som att de kan säljas, eller c)
sådana för vilka det finns en risk att innehavaren inte kommer
att återvinna huvudsakligen hela den initiala investeringen
annat än på grund av kreditrisk, som ska klassificeras som att
de kan säljas. Ett innehav som förvärvats i en grupp av till
gångar som inte tillhör kategorin lånefordringar eller kund
fordringar (exempelvis ett innehav i en värdepappersfond eller
liknande fond) ingår inte i kategorin lånefordringar och
kundfordringar. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LoansAndReceivablesCategory
Member

member

Lån och fordringar, kategori
[member]

Detta element står för finansiella tillgångar i kategorin lån och
fordringar. [Se: Lån och fordringar]

upplysningar: IFRS 7 8 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer
mittedLenderToDemandAccelera
tedRepayment

X instant,
credit

Låneskulder vid avtalsbrott
som gav långivaren rätt att
kräva tidigarelagd återbetal
ning

De låneskulder vid avtalsbrott som gav långivaren rätt att
kräva tidigarelagd återbetalning.

upplysningar: IFRS 7 19

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Låneskulder för vilka inställda
betalningar gällde

Värdet avseende de låneskulder för vilka inställda betalningar
gällde.

upplysningar: IFRS 7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Erhållna lån

Värdet avseende de lån som erhållits.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Lån till staten

Värdet på företagets lån till staten.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Lån till staten [member]

Detta element står för lån till staten.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Långfristig del av långfristig
upplåning

Den långfristiga delen av långfristig upplåning. [Se: Upp
låning]

allmän praxis: IAS 1 55
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LongtermBorrowingsMember

member

Långfristig upplåning [mem
ber]

Detta element står för långfristig upplåning. [Se: Upplåning]

exempel: IAS 7 C Avstämning av
skulder till följd av
finansieringsverksamhet, exempel:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Långfristiga avtal [member]

Detta element står för långfristiga avtal med kunder.

exempel: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Långfristiga inlåningar

Värdet på företagets långfristiga inlåningar.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Långfristig avsättning för
rättsliga förfaranden

Beloppet på långfristiga avsättningar för rättsliga förfaranden.
[Se: Avsättningar för rättsliga förfaranden]

exempel: IAS 37 exempel 10 Ett
domstolsförfarande, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOtherPro
visions

X instant,
credit

Långfristiga övriga avsätt
ningar

Beloppet på långfristiga övriga avsättningar. [Se: Diverse öv
riga avsättningar]

allmän praxis: IAS 1 78 d

ifrs-full

LongtermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar för
förlustkontrakt

Beloppet på långfristiga avsättningar för förlustkontrakt. [Se:
Avsättningar för förlustkontrakt]

exempel: IAS 37 66

ifrs-full

LongtermProvisionForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar för
nedläggnings- och återställan
dekostnader

Beloppet på långfristiga avsättningar för nedläggnings- och
återställandekostnader. [Se: Avsättningar för nedläggnings- och
återställandekostnader]

exempel: IAS 37 D Exempel:
Upplysningar, exempel: IAS 37 87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar för
omstrukturering

Beloppet på långfristiga avsättningar för omstrukturering. [Se:
Avsättningar för omstrukturering]

exempel: IAS 37 70
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Långfristiga garantiavsätt
ningar

Beloppet på långfristiga garantiavsättningar. [Se: Garanti
avsättningar]

exempel: IAS 37 Exempel 1
Garantier, exempel: IAS 37 87

ifrs-full

LossComponentMember

member

Förlustkomponent [member]

Detta element står för förlustkomponenten för skulden för
återstående försäkringsskydd. Ett företag ska fastställa (eller
öka) en förlustkomponent för skulden för återstående försäk
ringsskydd för en grupp av förlustavtal som visar de förluster
som redovisas med tillämpning av punkterna 47–48 i IFRS 17.
Förlustkomponenten fastställer de belopp som i resultatet anges
som återföring av förluster hänförliga till grupper av förlus
tavtal och den utesluts således från fastställandet av försäk
ringsintäkter. [Se: Försäkringsavtal [member]; Nettoskulder
eller nettotillgångar för återstående försäkringsskydd exklusive
förlustkomponent [member]]

upplysningar: IFRS 17 100 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

LossesArisingFromDerecognitio
nOfFinancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

X duration,
debit

Förluster till följd av bortta
gande från rapporten över fi
nansiell ställning av finansiella
tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde

Förlusten, som redovisas i rapporten över totalresultatet, som
uppstår genom borttagande från rapporten över finansiell
ställning av finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstillgångar till upplupet
anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 20A

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInte
restsInStructuredEntities

X duration,
debit

Förluster i förhållande till an
delar i strukturerade företag

Företagets förluster som står i samband med andelar i struk
turerade företag. [Se: Icke-konsoliderade strukturerade företag
[member]]

exempel: IFRS 12 B26 b

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
debit

Förluster vid förändring av det
verkliga värdet för derivat

Förlusterna till följd av förändringar av det verkliga värdet för
derivat som redovisas i resultatet. [Se: Derivat [member]]

allmän praxis: IAS 1 85
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

LossesOnDisposalsOfInvestment
Properties

X duration,
debit

Förluster på avyttringar av
förvaltningsfastigheter

Förlusterna på avyttringar av förvaltningsfastigheter. [Se: För allmän praxis: IAS 1 112 c
valtningsfastigheter]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvestments

X duration,
debit

Förluster på avyttringar av
placeringar

Förlusterna på avyttringar av placeringar.

upplysningar: IAS 1 98 d

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncurren
tAssets

X duration,
debit

Förluster på avyttringar av
anläggningstillgångar

Förlusterna på avyttringar av anläggningstillgångar. [Se: An
läggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfPropertyP
lantAndEquipment

X duration,
debit

Förluster vid avyttringar av
materiella anläggningstill
gångar

Förlusterna vid avyttringar av materiella anläggningstillgångar.
[Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 c

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X duration,
debit

Förluster vid uppgörelser i
rättstvister

Förlusterna vid uppgörelser i rättstvister.

upplysningar: IAS 1 98 f

ifrs-full

LTELicencesMember

member

LTE-licenser [member]

Detta element står för Long Term Evolution-licenser. [Se:
Licenser och franchiseavtal]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

Maskineri

X instant,
debit

Maskineri

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av avskriv
ningsbara maskiner med lång livslängd för användning i
verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

MachineryMember

member

Maskiner [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgör avskrivningsbara maskiner med lång livs
längd för användning i verksamheten. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 c

ifrs-full

MajorBusinessCombinationMem
ber

member

Stort rörelseförvärv [member]

Detta element står för stora rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

exempel: IAS 10 22 a

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpense
IncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Stora kunder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 8 34

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Kunder [member]

Detta element står för kunder. Det utgör även standardvärdet
för axeln ”Stora kunder”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 8 34

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransactions
Member

member

Stora stamaktietransaktioner
[member]

Detta element står för stora stamaktietransaktioner. [Se:
Stamaktier [member]]

exempel: IAS 10 22 f

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember

member

Stora inköp av tillgångar
[member]

Detta element står för stora inköp av tillgångar.

exempel: IAS 10 22 c

Viktiga delbelopp av periodens
skattekostnad eller skatteintäkt
[abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

ManagementConclusionOnFairP
resentationAsConsequenceOfDe
parture

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

text

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ledningens slutsats att de finansiella rapporterna ger en rätt
visande bild av företagets finansiella ställning, resultat och
kassaflöden, när företaget har gjort avsteg från ett IFRS-krav.

upplysningar: IAS 1 20 a

MandatoryReserveDepositsAtCen X instant,
tralBanks
debit

Obligatorisk kassakravsinlå
ning på centralbanker

De reserver en centralbank har för att uppfylla lagstadgade
kassakrav.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

MarketApproachMember

member

Marknadsansats [member]

Detta element står för en värderingsteknik som använder priser
eller annan relevant information som genereras av marknads
transaktioner med identiska eller jämförbara (dvs. liknande)
tillgångar, skulder eller en grupp av tillgångar och skulder,
som en verksamhet.

exempel: IFRS 13 62

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

member

Jämförbara företag på mark
naden [member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som över
ensstämmer med den marknadsansats som innebär analys av
indata från jämförbara företag (t.ex. EBITDA-multipeln, in
täktsmultipeln, avdrag för bristande säljbarhet, premie avse
ende bestämmande inflytande) på den aktuella marknaden. [Se:
Marknadsansats [member]]

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B5

ifrs-full

MarketComparablePricesMember

member

Jämförbara priser på mark
naden [member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som över
ensstämmer med den marknadsansats som innebär analys av
indata från jämförbara priser (t.ex. pris per kvadratmeter) på
den aktuella marknaden. [Se: Marknadsansats [member]]

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B5
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Ledningens slutsats om rätt
visande bild som en följd av
avsteg

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

MarketRiskMember

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Marknadsrisk [member]

Dokumentationsbeteckning

Detta element står för risken för att verkligt värde på eller
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på
grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av
marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. [Se:
Valutarisk [member]; Ränterisk [member]; Andra prisrisker
[member]; Finansiella instrument, klass [member]]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 17 124
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 125
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 127
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 128
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 32

MarketsOfCustomersAxis

axis

Kundmarknader [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Kundmarknader [member]

Detta element står för alla kundmarknader. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Kundmarknader”, om inget annat
element används.

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Utgivningsrätter för tidningar
och publikationer

Värdet på immateriella anläggningstillgångar i form av rättig exempel: IAS 38 119 b
heter som förvärvats genom registrering för användning av
utgivningsrätter för tidningar och publikationer. [Se: Immate
riella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles
Member

member

Utgivningsrätter för tidningar
och publikationer [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar i
form av rättigheter som förvärvats genom registrering för an
vändning av utgivningsrätter för tidningar och publikationer.
[Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpense
Abstract

Väsentliga intäkter och kost
nader [abstract]

exempel: IAS 38 119 b

–
–
a ii –
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ifrs-full

–

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MaterialReconcilingItemsMember

member

Väsentliga avstämda poster
[member]

Detta element står för väsentliga justeringar som används för
avstämning av poster i företagets finansiella rapporter.

upplysningar: IFRS 8 28

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Matrisansats [member]

Detta element står för en särskild matematisk värderingsteknik
som stämmer överens med marknadsansatsen och som hu
vudsakligen används för att värdera vissa typer av finansiella
instrument, exempelvis skuldinstrument, utan att helt förlita sig
på de noterade priserna för enskilda värdepapper utan snarare
på deras förhållande till andra referensnoterade värdepapper.
[Se: Marknadsansats [member]; Finansiella instrument, klass
[member]]

exempel: IFRS 13 B7

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

member

Mogna biologiska tillgångar
[member]

Detta element står för mogna biologiska tillgångar. Mogna
biologiska tillgångar är sådana som är redo att skördas (när det
gäller biologiska tillgångar som kan konsumeras) eller som
klarar återkommande skördar (när det gäller producerande
biologiska tillgångar). [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivative
FinancialLiabilities

text block

Offentliggörande av löptids
analys för finansiella skulder
som är derivat [text block]

Offentliggörandet av en löptidsanalys för finansiella skulder
som är derivat, däribland de återstående avtalade löptiderna för
dessa finansiella skulder som är derivatinstrument för vilka
avtalade löptider är avgörande för en förståelse av valen av
tidpunkter för kassaflödena. [Se: Finansiella skulder som är
derivat]

upplysningar: IFRS 7 39 b

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderivati
veFinancialLiabilities

text block

Offentliggörande av löptids
analys för finansiella skulder
som inte är derivat [text block]

Offentliggörandet av en löptidsanalys för finansiella skulder
som inte är derivat (däribland utfärdade finansiella garanti
avtal) som visar återstående avtalade löptider. [Se: Finansiella
skulder som är derivat]

upplysningar: IFRS 7 39 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

upplysningar: IAS 1 61,
upplysningar: IFRS 15 120 b i,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 109 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 120 –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11,
upplysningar: IFRS 7 42E e,
upplysningar: IFRS 7 23B a

MaturityAxis

axis

Löptid [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Maximal kreditriskexponering

Det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexpo upplysningar: IFRS 7 35K a,
neringen utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former upplysningar: IFRS 7 36 a – sista
av kreditförstärkning (t.ex. nettningsöverenskommelser som
giltighetsdag 2021-01-01
inte uppfyller förutsättningarna för en nettoredovisning enligt
IAS 32). [Se: Kreditrisk [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk
FinancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequirements
InIFRS9AreNotApplied

X instant

Maximal kreditriskexponering,
finansiella instrument som inte
omfattas av nedskrivningskra
ven i IFRS 9

Det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexpo upplysningar: IFRS 7 36 a
neringen i förhållande till finansiella instrument som inte om
fattas av nedskrivningskraven i IFRS 9. [Se: Maximal kredit
riskexponering]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MaximumExposureToCreditRisk
OfFinancialAssets

X instant

Maximal kreditriskexponering
för finansiella tillgångar som
identifieras som värderade till
verkligt värde via resultatet

Den maximala kreditriskexponeringen för finansiella tillgångar
som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet.
[Se: Kreditrisk [member]; Maximal kreditriskexponering]

upplysningar: IFRS 7 9 a

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk
OfLoansOrReceivables

X instant

Maximal kreditriskexponering
för lån eller fordringar

Den maximala kreditriskexponeringen för lån eller fordringar.
[Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Maximal kre
ditriskexponering]

upplysningar: IFRS 7 9 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

X instant
MaximumExposureToCredit
RiskThatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

Maximal exponering för kre
ditrisk som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17

Det belopp som vid rapportperiodens slut bäst motsvarar
maximal exponering för kreditrisk som härrör från avtal som
faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17. [Se: Kreditrisk
[member]]

upplysningar: IFRS 17 131 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X instant

Maximal exponering för för
lust från fortsatt engagemang

Det belopp som bäst motsvarar företagets maximala förlus
texponering till följd av dess fortsatta engagemang i de fi
nansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning.

upplysningar: IFRS 7 42E c

ifrs-full

MaximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEntities

X instant

Maximal exponering för för
luster från andelar i strukture
rade företag

Det belopp som bäst motsvarar företagets maximala förlus
texponering från dess andelar i strukturerade företag. [Se:
Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MaximumLimitOfLossesOfStruc
turedEntitiesWhichEntityIsRequi
redToAbsorbBeforeOtherParties

X instant,
credit

Maximala förluster för struk
turerade företag som företaget
ska absorbera före andra parter

De maximala förlusterna för strukturerade företag som företa exempel: IFRS 12 B26 d
get ska absorbera före andra parter. [Se: Icke-konsoliderade
strukturerade företag [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Värdering [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

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

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPlan
tAndEquipment

text

Värderingsgrunder, materiella
anläggningstillgångar

De värderingsgrunder som används för att fastställa det redo
visade bruttovärdet för en klass av materiella anläggningstill
gångar. [Se: Redovisat bruttovärde [member]; Materiella an
läggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 a

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjustments
RecognisedForParticularAssets
LiabilitiesNoncontrollingInterest
sOrItemsOfConsideration

X duration

Justeringar under värderings
period som redovisats för vissa
tillgångar, skulder, innehav
utan bestämmande inflytande
eller saker under övervägande

Värdet på justeringarna under den värderingsperiod som re
dovisats för vissa tillgångar, skulder, innehav utan bestäm
mande inflytande eller saker under övervägande om den första
redovisningen av ett rörelseförvärv är ofullständig. Vär
deringsperioden är den period efter förvärvstidpunkten under
vilken förvärvaren kan justera de preliminära belopp som re
dovisas för ett rörelseförvärv. [Se: Innehav utan bestämmande
inflytande; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 a iii

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Kostnader för medieproduk
tion

De kostnader som härrör från medieproduktion.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Nuvarande handelsvaror

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar den
mängd varor som har förvärvats för återförsäljning. [Se: Va
rulager]

exempel: IAS 1 78 c, allmän
praxis: IAS 2 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MergerReserve

X instant,
credit

Fusionsreserv

En del av det egna kapitalet som kan uppkomma i förhållande
till ett rörelseförvärv utanför tillämpningsområdet för IFRS 3.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Fusionsreserv [member]

Detta element står för en del av det egna kapitalet som kan
uppkomma i förhållande till ett rörelseförvärv utanför till
lämpningsområdet för IFRS 3.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Metod för utvärdering av för
väntade kreditförluster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Metod för utvärdering av för
väntade kreditförluster [mem
ber]

Detta element står för alla metoder för att utvärdera förväntade
kreditförluster. Förväntade kreditförluster är det vägda ge
nomsnittet för kreditförluster med respektive risker för fallis
semang som vikter. Detta element utgör även standardvärdet
för axeln ”Metod för utvärdering av förväntade kreditförlus
ter”, om inget annat element används.

exempel: IFRS 7 IG20B, exempel:
IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairValue
OfInstrumentsOrInterests

text

Beskrivning av metoden för
värdering till verkligt värde av
instrument eller andelar

Beskrivningen av metoden för värdering till verkligt värde av
förvärvarens egetkapitalandelar som överförs som ersättning i
samband med ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f iv

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUsed
InPreparingSensitivityAnalysis

text

Beskrivning av metoder och
antaganden som används vid
förberedelse av känslighets
analys

Beskrivningen av metoderna och antagandena som används
vid förberedelse av en känslighetsanalys för de typer av
marknadsrisk som företaget är exponerat för. [Se: Marknads
risk [member]]

upplysningar: IFRS 7 40 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MethodsOfGenerationAxis

axis

Genereringsmetoder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Genereringsmetoder [member]

Detta element står för alla genereringsmetoder. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Genereringsmetoder”, om inget annat
element används.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedToDe
termineSupplementaryInformation

text

Beskrivning av omräknings
metod som används för att
fastställa kompletterande in
formation

Beskrivningen av den omräkningsmetod som används för att
fastställa företagets kompletterande information när företaget
visar informationen i en annan valuta än sin funktionella valuta
eller rapporteringsvaluta.

upplysningar: IAS 21 57 c

ifrs-full

MethodsToDetermineAmountOf
ChangesInFairValueOfFinancia
lAssetsAndFinancialLiabilitiesAt
tributableToChangesInCreditRisk

text

Beskrivning av metoder för
fastställande av värdet på för
ändringar i verkligt värde för
finansiella tillgångar och fi
nansiella skulder som kan
hänföras till förändringar i
kreditrisk

Beskrivningen av de metoder som används för att fastställa
värdet på förändringar i verkligt värde för finansiella tillgångar
och finansiella skulder som kan hänföras till förändringar i
kreditrisk, däribland en förklaring av varför metoden är
lämplig. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella tillgångar; Fi
nansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 11 a

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensitivi text
tyAnalysisReflectingInterdepen
denciesBetweenRiskVariables

Beskrivning av den metod, de
parametrar och de antaganden
som används vid förberedelse
av känslighetsanalys som
återspeglar samband mellan
riskvariabler

Beskrivningen av den metod, de parametrar och de antaganden
som används vid förberedelse av en känslighetsanalys, såsom
value-at-risk, som återspeglar samband mellan riskvariabler
(t.ex. räntor och valutakurser) och som används för att hantera
finansiella risker.

upplysningar: IFRS 7 41 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

axis

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Axis

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
member
tractsWithinScopeOfIFRS17Mem
ber

Metoder som används för att
värdera avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
17 [member]

Detta element står för de metoder som används för att värdera
avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Metoder som används för
att värdera avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS
17”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 17 117 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Metoder för riskvärdering

Beskrivningen av de metoder som används för värdering av
risker till följd av finansiella instrument. [Se: Finansiella in
strument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 b

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest
mentsInAssociates

text

Metod för redovisning av in
nehav i intresseföretag

Beskrivningen av den metod som tillämpats för att redovisa
innehav i intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 16 c,
upplysningar: IAS 27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest
mentsInJointVentures

text

Metod som används för redo
visning av innehav i joint
ventures

Beskrivningen av den metod som tillämpats för att redovisa
innehav i joint ventures. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 16 c,
upplysningar: IAS 27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest
mentsInSubsidiaries

text

Metod för redovisning av in
nehav i dotterföretag

Beskrivningen av den metod som tillämpats för att redovisa
innehav i dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 16 c,
upplysningar: IAS 27 17 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MethodUsedToDetermineSett
text
lementAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecogni
sedSeparatelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

Metod som används för fast
ställande av regleringsbeloppet
för befintligt förhållande för
transaktion som redovisas se
parat från förvärv av tillgångar
och övertagande av skuld vid
rörelseförvärv

Beskrivningen av den metod som används för att fastställa
regleringsbeloppet för befintliga förhållanden för transaktioner
som redovisas separat från förvärv av tillgångar och över
tagande av skuld vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv
[member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l iv

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Tillgångar avseende gruvdrift

Värdet på de tillgångar som avser företagets gruvdrift.

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Tillgångar avseende gruvdrift
[member]

Detta element står för tillgångar avseende gruvdrift. [Se: Till allmän praxis: IAS 16 37
gångar avseende gruvdrift]

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Gruvfastigheter [member]

Detta element står för fastigheter knutna till gruvdrift.

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Rättigheter avseende gruvdrift
[member]

Detta element står för rättigheter avseende gruvdrift.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

Diverse tillgångar [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfEqui
tyAbstract

Diverse komponenter i eget
kapital [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssets
Abstract

Diverse kortfristiga tillgångar
[abstract]
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MiscellaneousCurrentLiabilities
Abstract

Diverse kortfristiga skulder
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Diverse eget kapital [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Diverse skulder [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAssets
Abstract

Diverse långfristiga tillgångar
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

Diverse långfristiga skulder
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Diverse övrigt totalresultat
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperating
Expense

X duration,
debit

Diverse övriga rörelsekost
nader

Beloppet för diverse övriga rörelsekostnader. [Se: Övriga rö
relseintäkter (rörelsekostnader)]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperating
Income

X duration,
credit

Diverse övriga rörelseintäkter

Beloppet för diverse övriga rörelseintäkter. [Se: Övriga rörel
seintäkter (rörelsekostnader)]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Diverse övriga avsättningar

Beloppet för diverse övriga avsättningar. [Se: Övriga avsätt
ningar]

allmän praxis: IAS 1 78 d
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Abstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Member

ifrs-full

MiscellaneousOtherReservesMem member
ber

Diverse övriga reserver [mem Detta element står för en komponent av det egna kapitalet i
ber]
form av diverse reserver som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Övriga reserver [member]]

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAbstract

Diverse tidsintervall [abstract]

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInvestment text
Property

Förklaring av om företaget
använde verkligt värde eller
anskaffningsvärde för att vär
dera förvaltningsfastigheter

Förklaringen av om företaget använde verkligt värde eller an upplysningar: IAS 40 75 a
skaffningsvärde för att värdera förvaltningsfastigheter. [Se:
Modell med verkligt värde [member]; Till anskaffningsvärde
[member]; Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Hypotekslån [member]

Detta element står för en klass av finansiella tillgångar i form
av lån för finansiering av förvärv av tillgångar då tillgången
fungerar som säkerhet för lånet.

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 6, exempel: IFRS 7 IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Motorfordon

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av själv
gående markfordon som används i företagets verksamhet. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 f

Diverse övriga avsättningar
[abstract]

member

Diverse övriga avsättningar
[member]

Detta element står för diverse övriga avsättningar. [Se: Övriga
avsättningar [member]]

upplysningar: IAS 37 84

allmän praxis: IAS 1 108
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

MotorVehiclesMember

member

Motorfordon [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar i form av självgående markfordon som används i fö
retagets verksamhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 f

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

Förmånsbestämda planer som
omfattar flera arbetsgivare
[member]

Detta element står för förmånsbestämda planer (andra än stat upplysningar: IAS 19 33 b,
liga planer) som a) sammanför tillgångar som tillförts från
upplysningar: IAS 19 34 b
olika företag som inte står under samma bestämmande infly
tande, och b) använder dessa tillgångar för att lämna ersätt
ningar till flera företags anställda utifrån principen att avgiftsoch ersättningsnivåerna fastställs utan hänsyn till i vilket fö
retag arbetstagarna är anställda. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarningsMet
hodMember

member

Övervärdesansats för flera pe
rioder [member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som är
förenlig med avkastningsvärdeansatsen och omfattar analys av
övervärde över tid, och som används för att värdera vissa
immateriella anläggningstillgångar till verkligt värde. [Se: av
kastningsvärdeansats [member]]

exempel: IFRS 13 B11 c

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Det förvärvade företagets
namn

Namnet på den verksamhet/rörelse eller de verksamheter/rö
relser som förvärvaren erhåller bestämmande inflytande över i
ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 a

ifrs-full

NameOfAssociate

text

Namn på intresseföretag

Namnet på ett intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b i,
upplysningar: IAS 27 16 b i,
upplysningar: IFRS 12 21 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NameOfEntityWhoseConsolida
tedFinancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

text

Namn på det företag vars
koncernredovisningar har ta
gits fram för offentligt bruk

Namnet på företagets yttersta eller något mellanvarande mo
derföretag vars koncernredovisningar som följer reglerna i
IFRS har tagits fram för offentligt bruk. [Se: Koncernredo
visning [member]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNatu
reOfRelationshipWithGovernment

text

Namn på staten i fråga och
slag av relation med staten

Namnet på staten i fråga och vilket slag av relation den har
med det rapporterande företaget (dvs. bestämmande inflytande,
gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytan
de). [Se: Den offentliga sektorn [member]]

upplysningar: IAS 24 26 a

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Namn på gemensam verksam Namnet på en gemensam verksamhet. [Se: Gemensamma
het
verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Namnet på joint venture

Namnet på ett joint venture. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b i,
upplysningar: IAS 27 16 b i,
upplysningar: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEntityP text
roducingPubliclyAvailableFinanci
alStatements

Namn på det högsta moderfö
retag som upprättar finansiella
rapporter som är tillgängliga
för allmänheten

Namnet på det högsta moderföretag som upprättar finansiella
rapporter som är tillgängliga för allmänheten.

upplysningar: IAS 24 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

Namn på moderföretag

Namnet på företagets moderföretag. [Se: Moderföretag [mem upplysningar: IAS 1 138 c,
ber]]
upplysningar: IAS 24 13

text
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrOther
MeansOfIdentification

text

Namn på det rapporterande
företaget eller annan identifie
ring av detta

Namnet på det rapporterande företaget eller annan identifiering
av detta.

upplysningar: IAS 1 51 a

ifrs-full

NameOfSubsidiary

text

Namn på dotterföretag

Namnet på dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

text

Namn på yttersta moderföretag
för koncernen

Namnet på det yttersta moderföretaget för koncernen.

upplysningar: IAS 1 138 c,
upplysningar: IAS 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEmploye
eGroupsCovered

text

Namn på anställda och an
ställningsgrupper som omfattas

Namn på de anställda och de anställningsgrupper som omfattas
av förmånsbestämda pensionsplaner.

upplysningar: IAS 26 36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTransfer text
redDuringPeriodWhichDoNotQua
lifyForDerecognition

Beskrivning av karaktären på
överförda finansiella tillgångar
som inte har tagits bort från
rapporten över finansiell ställ
ning helt och hållet

Beskrivning av karaktären på överförda finansiella tillgångar
som inte har tagits bort från rapporten över finansiell ställning
helt och hållet. [Se: Överförda finansiella tillgångar som inte
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och
hållet [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D a

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsOfOw text
nershipToWhichEntityRemains
Exposed

Beskrivning av karaktären på
de risker och fördelar som är
förknippade med ägandet och
som företaget är exponerat för

Beskrivning av karaktären på de risker och fördelar som är
förknippade med ägandet och som företaget är exponerat för
när det gäller överförda finansiella tillgångar som inte har
tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och
hållet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D b

IAS 27 17 b i,
IAS 27 16 b i,
IFRS 12 12 a,
IFRS 12 19B a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NetAmountArisingFromInsurance member
ContractsMember

Nettobelopp som härrör från
försäkringsavtal [member]

Detta element står för det nettobelopp som härrör från för
säkringsavtal. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Belopp
som härrör från försäkringsavtal”, om inget annat element
används. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRecei
vefixedInterestRateSwapsForW
hichNetCashFlowsAreExchanged

X instant,
credit

Nettobelopp för ränteswappar
(betala rörlig ränta/erhålla fast
ränta) för vilka nettokassaflö
den byts

Beloppet för avtalade ej diskonterade kassaflöden avseende
nettobelopp för ränteswappar (betala rörlig ränta/erhålla fast
ränta) för vilka nettokassaflöden byts. [Se: Swapavtal [mem
ber]]

exempel: IFRS 7 B11D c

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

X instant,
debit

Tillgångar (skulder)

Beloppet för tillgångar minus beloppet för skulder.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

Detta element står för en värderingsteknik där värdet av till
gångar och skulder jämförs.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 93 d

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilities
Abstract

ifrs-full

NetDebt

Företagets belopp för nettoskuld.

allmän praxis: IAS 1 112 c

Nettotillgångar (skulder) [ab
stract]

member

Nettotillgångsvärde [member]

Omsättningstillgångar (skul
der) [abstract]

X instant,
credit

Nettoskuld
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Uppskjutna skattefordringar
netto

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

Beloppet för uppskjutna skattefordringar netto efter uppskjutna allmän praxis: IAS 12 81 g i
skatteskulder, när det absoluta beloppet för uppskjutna skatte
fordringar är högre än det absoluta beloppet för uppskjutna
skatteskulder. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Uppskjutna
skatteskulder]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Uppskjutna skatteskulder netto

Beloppet för uppskjutna skatteskulder netto efter uppskjutna
skattefordringar, när det absoluta beloppet för uppskjutna
skatteskulder är högre än det absoluta beloppet för uppskjutna
skattefordringar. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Uppskjutna
skatteskulder]

allmän praxis: IAS 12 81 g i

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAxis

axis

Förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 140 a

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Member

member

Förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång) [member]

Detta element står för den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången). Det utgör även standardvärdet för axeln
”Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)”, om inget annat
element används. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotill
gång)]

upplysningar: IAS 19 140 a

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Intjänade premier netto

Premieintäkter från försäkringsavtal, netto efter avdrag för
återförsäkringspremier. [Se: Typer av försäkringsavtal [mem
ber]]

allmän praxis: IAS 1 85

Uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder netto [ab
stract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarAgree
ments

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

Finansiella nettotillgångar som
kan räknas av, rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller liknande avtal [abstract]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff X instant,
settingEnforceableMasterNetting debit
ArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tion

Finansiella nettotillgångar som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal i rapporten över
finansiell ställning

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNetting
ArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPosi
tionAbstract

Finansiella nettotillgångar som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal i rapporten över
finansiell ställning [abstract]

Finansiella nettotillgångar som
kan räknas av, rättsligt bin
dande ramavtal om nettning
eller liknande avtal

Hänvisningar

De belopp som återstår efter avdrag för belopp som omfattas upplysningar: IFRS 7 13C e
av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande
avtal som inte kvittats mot finansiella tillgångar, från nettobe
loppet för finansiella tillgångar som omfattas av kvittning eller
av ett rättsligt bildande ramavtal om nettning eller ett liknande
avtal som presenteras i rapporten över finansiell ställning.

Nettobeloppet för redovisade finansiella tillgångar som an
tingen kan kvittas eller omfattas av ett rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller liknande avtal som presenteras i
rapporten över finansiell ställning. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 13C c
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFinan
cialPosition

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreementsInStatementOfFinan
cialPositionAbstract

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Finansiella nettoskulder som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal

De belopp som återstår efter avdrag för belopp som omfattas
av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande
avtal som inte kvittats mot finansiella skulder, från nettobe
loppet för finansiella skulder som omfattas av kvittning eller
av ett rättsligt bildande ramavtal om nettning eller ett liknande
avtal som presenteras i rapporten över finansiell ställning.

upplysningar: IFRS 7 13C e

Nettobeloppet för redovisade finansiella skulder som antingen
kan kvittas eller omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om
nettning eller liknande avtal som presenteras i rapporten över
finansiell ställning. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C c

Finansiella nettoskulder som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal [abstract]

X instant,
credit

Finansiella nettoskulder som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal i rapporten över
finansiell ställning

Finansiella nettoskulder som
kan kvittas, rättsligt bindande
ramavtal om nettning eller
liknande avtal i rapporten över
finansiell ställning [abstract]
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ifrs-full

Elementtyp och
attribut

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Valutakursvinst netto

Nettovinst som uppstår från valutakursdifferenser. [Se: Valu
tavinst (förlust)]

allmän praxis: IAS 21 52 a

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Valutakursförlust netto

Nettoförlust som uppstår från valutakursdifferenser. [Se: Va
lutavinst (förlust)]

allmän praxis: IAS 21 52 a

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Nettoinvestering i ett leasing
avtal

Bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till avtalets
upplysningar: IFRS 16 94
implicita ränta. Ett finansiellt leasingavtal vari de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en under
liggande tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren. Bruttoinvestering i leasingavtal är summan av a)
de leasingavgifter som enligt ett finansiellt leasingavtal till
faller leasegivaren, och b) eventuellt ej garanterat restvärde
som tillfaller leasegivaren. Avtalets implicita ränta är den ränta
som resulterar i att nuvärdet av a) leasingavgifterna och b) ej
garanterat restvärde motsvarar summan av i) det verkliga vär
det av den underliggande tillgången och ii) leasegivarens di
rekta kostnader.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemai
ningCoverageExcludingLossCom
ponentMember

member

Nettoskulder eller nettotill
gångar för återstående försäk
ringsskydd exklusive förlust
komponent [member]

Detta element står för nettoskulderna eller nettotillgångarna för
komponenten avseende det återstående försäkringsskyddet,
exklusive eventuell förlustkomponent. En skuld för återstående
försäkringsskydd är ett företags förpliktelse att utreda och ut
betala belopp för giltiga skador enligt försäkringsavtal för
försäkrade händelser som ännu inte inträffat (dvs. den för
pliktelse som avser försäkringsskyddets återstående löptid).
[Se: Försäkringsavtal [member]; Förlustkomponent [member]]

upplysningar: IFRS 17 100 a –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NetMovementInDeferredTaxAri
singFromRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
Loss

X duration,
credit

Nettoförändring i uppskjuten
skatt som härrör från saldona
på konton för uppskjuten re
glering hänförliga till resultat

Beloppet för nettoförändringen i uppskjuten skatt som härrör
från saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till
resultat. [Se: Uppskjuten skattefordran förknippad med saldona
på konton för uppskjuten reglering; Uppskjuten skatteskuld
förknippad med saldona på konton för uppskjuten reglering;
Rörelseresultat]

upplysningar: IFRS 14 24,
upplysningar: IFRS 14 B12 b

ifrs-full

NetMovementInOtherRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Nettoförändring i andra saldon
på konton för uppskjuten re
glering hänförliga till resultat

Beloppet för nettoförändringen i saldona på konton för upp
skjuten reglering hänförliga till resultat som företaget inte har
upplyst om separat i samma rapport eller not. [Se: Nettoför
ändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga
till resultat]

allmän praxis: IFRS 14 IE5, allmän
praxis: IFRS 14 25

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToOt
herComprehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLoss

Beloppet för nettoförändringen i saldona på konton för upp
skjuten reglering hänförliga till resultat. [Se: saldona på konton
för uppskjuten reglering [member]; Rörelseresultat]

upplysningar: IFRS 14 23,
upplysningar: IFRS 14 35

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAbstract

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring förknippad med övrigt
totalresultat [abstract]

X duration,
credit

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat och
nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för nettoförändringen i saldona på konton för upp upplysningar: IFRS 14 24,
skjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändringen i upplysningar: IFRS 14 B12 a
hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Nettorörelser i saldona på
konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat; Netto
rörelser i uppskjuten skatt som härrör från saldona på konton
för uppskjuten reglering hänförliga till resultat]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAndNetMovementInRe
latedDeferredTaxAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat,
hänförliga till innehav utan
bestämmande inflytande

Beloppet för nettoförändringen i saldona på konton för upp
skjuten reglering hänförliga till resultat, som är hänförligt till
innehav utan bestämmande inflytande. [Se: Nettoförändring i
saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till re
sultat; Innehav utan bestämmande inflytande]

upplysningar: IFRS 14 B25

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedToPro
fitOrLossDirectlyAssociatedWith
DiscontinuedOperation

X duration,
credit

Nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat,
som direkt sammanhänger med
avvecklade verksamheter

Beloppet för nettoförändringen i saldona på konton för upp
skjuten reglering hänförliga till resultat, som direkt samman
hänger med avvecklade verksamheter. [Se: Nettoförändring i
saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till re
sultat; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 25

Nettorörelser i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring hänförliga till resultat och
nettorörelser i hänförlig upp
skjuten skatt [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NetworkInfrastructureMember

member

Nätinfrastruktur [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar nätinfrastruktur. [Se: Materiella an
läggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nya IFRS-standarder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 30 b

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nya IFRS-standarder [mem
ber]

Detta element står för IFRS-standarder som har utfärdats men
inte börjat gälla ännu. Det utgör även standardvärdet för axeln
”Nya IFRS-standarder”, om inget annat element används. [Se:
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 8 30 b

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Nya skulder, eventualförplik
telser redovisade i rörelseför
värv

Redovisat belopp för nya eventualförpliktelser som redovisats i
rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelse
förvärv]

allmän praxis: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Nya avsättningar, andra av
sättningar

Redovisat belopp för nya andra avsättningar. [Se: Övriga av
sättningar]

allmän praxis: IAS 37 84 b

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Nio år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade nio år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingInstru
ment

X.XX
instant

Nominellt belopp för säk
ringsinstrument

Det nominella beloppet för ett säkringsinstrument. [Se: säk
ringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B a,
upplysningar: IFRS 7 24A d

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 813

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NominalOrPrincipalAmountOf
X instant
FinancialInstrumentOnDisconti
nuationOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBecau
seCreditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

Nominellt belopp eller ka
pitalbelopp för finansiellt in
strument vid upphörande av
värdering till verkligt värde via
resultatet eftersom kreditderi
vat används för att hantera
kreditrisk

Det nominella beloppet eller kapitalbeloppet för ett finansiellt
instrument vid upphörande av värdering till verkligt värde via
resultatet, eftersom ett kreditderivat används för att hantera
kreditrisken för det finansiella instrumentet. [Se: Kreditrisk
[member]; Derivat [member]; Finansiella instrument, klass
[member]]

upplysningar: IFRS 7 24G c

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRepor
tingPeriodAxis

axis

Händelser efter rapportperio
dens slut som inte beaktas
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 10 21

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Händelser efter rapportperio
dens slut som inte beaktas
[member]

Detta element står för händelser som inträffar under tiden
mellan rapportperiodens slut och den dag då de finansiella
rapporterna godkänns för utfärdande och vittnar om hur för
hållandena såg ut efter rapportperioden. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Händelser efter rapportperiodens slut
som inte beaktas”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 10 21

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDistri
butionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

X instant,
debit

Icke-kontanta tillgångar som
beslutas för utdelning till ägare
innan de finansiella rappor
terna godkänns för utfärdande

Värdet på icke-kontanta tillgångar som beslutas för vär
deöverföring i form av utdelning när beslutsdatumet infaller
efter rapportperiodens slut, men innan de finansiella rappor
terna har godkänts för utfärdande.

upplysningar: IFRIC 17 17 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncashAssetsDeclaredForDistri
butionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue
AtFairValue

X instant,
debit

Icke-kontanta tillgångar som
beslutas för utdelning till ägare
innan de finansiella rappor
terna godkänns för utfärdande,
värderade till verkligt värde

Det verkliga värdet på icke-kontanta tillgångar som beslutas
för distribution i form av utdelning när beslutsdatumet infaller
efter rapportperiodens slut, men innan de finansiella rappor
terna har godkänts för utfärdande. [Se: Till verkligt värde
[member]; Icke-kontanta tillgångar som beslutas för utdelning
till ägare innan de finansiella rapporterna godkänns för utfär
dande]

upplysningar: IFRIC 17 17 c

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsCollate
ralForWhichTransfereeHas
RightByContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

X instant,
debit

Anläggningstillgångar som
lämnats som säkerhet, vilka
mottagaren har rätt enligt avtal
eller sedvänja att sälja eller
pantsätta

Beloppet för sakvärden som lämnats som säkerhet (såsom
skuld- eller egetkapitalinstrument) som har lämnats till en
mottagare, vilka mottagaren har rätt enligt avtal eller sedvänja
att sälja eller pantsätta.

upplysningar: IFRS 9 3.2.23 a,
upplysningar: IAS 39 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAcquiree
RecognisedAtAcquisitionDate

X instant,
credit

Innehav utan bestämmande
inflytande som redovisas per
förvärvstidpunkten

Beloppet för innehav utan bestämmande inflytande i ett för
värvat företag som redovisats per förvärvstidpunkten för rö
relseförvärv i vilket förvärvaren innehar mindre än 100 procent
av egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget per för
värvstidpunkten. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 o i

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Innehav utan bestämmande
inflytande

Beloppet för aktier i ett dotterföretag som inte, direkt eller
indirekt, kan hänföras till ett moderföretag. [Se: Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IAS 1 54 q,
upplysningar: IFRS 10 22,
upplysningar: IFRS 12 12 f

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

member

Innehav utan bestämmande
inflytande [member]

Detta element står för aktier i ett dotterföretag som inte, direkt
eller indirekt, kan hänföras till moderföretaget.

upplysningar: IAS 1 106
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Långfristiga upplupna intäkter

Beloppet för långfristiga upplupna intäkter. [Se: upplupna in
täkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Mottagna långfristiga förskott

Långfristiga betalningsbelopp som mottagits för varor och
tjänster som ska tillhandahållas i framtiden. [Se: Mottagna
förskott]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Anläggningstillgångar

Beloppet för tillgångar som inte uppfyller definitionen av
omsättningstillgångar. [Se: Omsättningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 66,
upplysningar: IFRS 12 B12 b ii,
exempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

Detta element står för anläggningstillgångar som finns till
gängliga för omedelbar försäljning i nuvarande skick, som
endast omfattas av ordinarie villkor för försäljningen av sådana
intäkter, och för vilka försäljningen framstår som mycket
sannolik. [Se: Anläggningstillgångar]

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94, allmän praxis: IFRS 5
38

ifrs-full

X instant,
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForDistri debit
butionToOwners

Anläggningstillgångar eller
Belopp för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som
avyttringsgrupper som är klas är klassificerade som att de innehas för värdeöverföring till
ägare. [Se: Anläggningstillgångar]
sificerade som att de innehas
för värdeöverföring till ägare

upplysningar: IFRS 5 38,
upplysningar: IFRS 5 5A

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

Anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som klas
sificeras som att de innehas för
försäljning

upplysningar: IFRS 5 38

Anläggningstillgångar [ab
stract]

X instant,
debit

Anläggningstillgångar som in
nehas för försäljning [member]

Beloppet för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som
är klassificerade som att de innehas för försäljning. [Se:
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]]
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member

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Member

member

Anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som är klas
sificerade som att de innehas
för försäljning [member]

Detta element står för anläggningstillgångar eller avyttrings
grupper som är klassificerade som att de innehas för försälj
ning. [Se: Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning [member]; Anläggningstillgångar som innehas
för försäljning [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistributionToOw
ners

X instant,
debit

Anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som är klas
sificerade som att de innehas
för försäljning eller vär
deöverföring till ägare

Beloppet för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som upplysningar: IAS 1 54 j
är klassificerade som att de innehas för försäljning eller vär
deöverföring till ägare. [Se: Anläggningstillgångar eller avytt
ringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för
värdeöverföring till ägare; Långfristiga tillgångar och avytt
ringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försälj
ning]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSa
leOrAsHeldForDistributionToOw
nersAbstract

Anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som är klas
sificerade som att de innehas
för försäljning eller vär
deöverföring till ägare [ab
stract]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOtherThanFinan X instant,
cialInstrumentsDeferredTax
debit
AssetsPostemploymentBenefitAs
setsAndRightsArisingUnderInsu
ranceContracts

Anläggningstillgångar som
inte är finansiella instrument,
uppskjutna skattefordringar,
förmånsbestämda nettotill
gångar, ersättningar efter av
slutad anställning och rättig
heter som uppkommer enligt
försäkringsavtal

allmän praxis: IAS 36 127
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Beloppet för anläggningstillgångar som inte är finansiella in upplysningar: IFRS 8 33 b
strument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda netto
tillgångar, ersättningar efter avslutad anställning och rättigheter
som uppkommer enligt försäkringsavtal. [Se: Uppskjutna
skattefordringar; finansiella instrument, klass [member]; An
läggningstillgångar; Typer av försäkringsavtal [member]]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentAssetsRecognisedAsO X instant,
fAcquisitionDate
debit

Anläggningstillgångar som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för anlägg allmän praxis: IFRS 3 B64 i
ningstillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Rörel
seförvärv [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Långfristiga biologiska till
gångar

Beloppet för långfristiga biologiska tillgångar. [Se: Biologiska
tillgångar]

upplysningar: IAS 1 54 f

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssetsMem
ber

member

Långfristiga biologiska till
gångar [member]

Detta element står för långfristiga biologiska tillgångar. [Se:
Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Långfristiga avtalstillgångar

Beloppet för långfristiga avtalstillgångar. [Se: Avtalstillgångar]

upplysningar: IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Långfristiga avtalsskulder

Beloppet för långfristiga avtalsskulder. [Se: Avtalsskulder]

upplysningar: IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Utfärdade långfristiga skulde
brev

Antalet utfärdade långfristiga skuldebrev. [Se: Utfärdade
skuldinstrument]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Långfristiga insättningar från
kunder

Beloppet för långfristiga insättningar från kunder. [Se: Insätt
ningar från kunder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Långfristiga finansiella till
gångar som är derivat

Beloppet för långfristiga finansiella tillgångar som är derivat.
[Se: Finansiella tillgångar som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialLia X instant,
bilities
credit

Långfristiga finansiella skulder
som inte är derivat

Beloppet för långfristiga finansiella skulder som inte är derivat.
[Se: Finansiella skulder som är derivat]

allmän praxis: IAS 1 55
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Långfristiga obetalda utdel
ningar

Beloppet för obetalda långfristiga utdelningar. [Se: Obetalda
utdelningar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Långfristig obetald punktskatt

Beloppet för långfristig obetald punktskatt. [Se: Obetald
punktskatt]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseRecei
vables

X instant,
debit

Långfristiga fordringar i sam
band med finansiella leasing
avtal

Beloppet för långfristiga fordringar i samband med finansiella
leasingavtal. [Se: Fordringar i samband med finansiella lea
singavtal]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
gångar

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
gångar till upplupet anskaff
ningsvärde

Beloppet för långsiktiga finansiella anläggningstillgångar som upplysningar: IFRS 7 8 f
värderas till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Anläggningstill
gångar till upplupet anskaffningsvärde]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som värderas till
gångar som värderas till verk verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: finansiella tillgångar
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat]
ligt värde via övrigt totalre
sultat

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Finansiella anläggningstill
gångar som värderas till verk
ligt värde via övrigt totalre
sultat [abstract]

upplysningar: IFRS 7 8 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossClas
sifiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, klassifice
rade som att de innehas för
handel

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som värderas till allmän praxis: IAS 1 55,
verkligt värde via resultatet och klassificeras som att de inne upplysningar: IFRS 7 8 a – sista
has för handel. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt giltighetsdag 2021-01-01
värde via resultatet, klassificerade som att de innehas för
handel]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, identifie
rade vid det första redovis
ningstillfället eller senare

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar värderade till
upplysningar: IFRS 7 8 a
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, identifie
rade vid det första redovisningstillfället eller senare]

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som värderas till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via resultatet]

Hänvisningar

upplysningar: IFRS 7 8 a

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, obligato
riskt värderade till verkligt
värde

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som obligatoriskt
är värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med
IFRS 9. [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet, obligatoriskt värderade till verkligt värde]

upplysningar: IFRS 7 8 a

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairValue

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWithEx
emptionForReacquisitionOfOwnE
quityInstruments

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av
egna egetkapitalinstrument

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, som värderas som sådana i en
lighet med undantaget för återköp av företagets egna egetka
pitalinstrument [Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet, i enlighet med undantaget för återköp av
egna egetkapitalinstrument]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWithEx
emptionForRepurchaseOfOwnFi
nancialLiabilities

Finansiella anläggningstill
gångar värderade till verkligt
värde via resultatet, i enlighet
med undantaget för återköp av
egna finansiella skulder

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet, som värderas som sådana i en
lighet med undantaget för återköp av egna finansiella skulder
[Se: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet, i enlighet med undantaget för återköp av egna fi
nansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 8 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvai
lableforsale

Finansiella anläggningstill
gångar som kan säljas

Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som kan säljas.
[Se: Finansiella tillgångar som kan säljas; Finansiella anlägg
ningstillgångar]

upplysningar: IFRS 7 8 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X instant,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Finansiella anläggningstill
Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som värderas till
gångar som värderas till verk verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella tillgångar
ligt värde via övrigt totalre
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat]
sultat

upplysningar: IFRS 7 8 h

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Långfristiga finansiella skulder

Beloppet för långfristiga finansiella skulder. [Se: Finansiella
skulder]

upplysningar: IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Långfristiga finansiella skulder
till upplupet anskaffningsvärde

Beloppet för långsiktiga finansiella skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella skulder till upp
lupet anskaffningsvärde]

upplysningar: IFRS 7 8 g,
upplysningar: IFRS 7 8 f – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Långfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via rapporten över totalresultat

Beloppet för långfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet. [Se: Finansiella skulder värderade
till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

Långfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Långfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet, klassificerade
som att de innehas för handel

Beloppet för långfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de
innehas för handel. [Se: Långfristiga finansiella skulder vär
derade till verkligt värde via rapporten över totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecognition

X instant,
credit

Långfristiga finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultatet, identifierade vid
det första redovisningstillfället
eller senare

Beloppet för långfristiga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet, som identifierades som sådana vid
det första redovisningstillfället eller senare. [Se: Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultatet, identifierade
vid det första redovisningstillfället eller senare]

upplysningar: IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Långfristiga statliga bidrag

Beloppet för långfristiga statliga bidrag, redovisade som upp
skjuten inkomst i rapporten över finansiell ställning. [Se: Den
offentliga sektorn [member]; Förutbetalda intäkter; Statliga
bidrag]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Långfristiga investeringar som
hålls till dess de förfaller

Beloppet för långfristiga investeringar som hålls till dess de
förfaller. [Se: Investeringar som hålls till dess de förfaller]

upplysningar: IFRS 7 8 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Obetalda långfristiga räntor

Beloppet för långfristiga obetalda räntor. [Se: Obetald ränta]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Långfristiga räntefordringar

Beloppet för långfristiga räntefordringar. [Se: Räntefordringar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 823

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

NoncurrentInventories

Långfristiga varulager

ifrs-full

NoncurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAbstract

Långfristiga varulager som
härrör från utvinningsverk
samhet [abstract]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInEquity
X instant,
InstrumentsDesignatedAtFairValu debit
eThroughOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForU
singEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

Hänvisningar

Beloppet för långfristiga varulager. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 1 54 g

Långfristiga investeringar i
egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till
verkligt värde via övrigt total
resultat

Beloppet för långfristiga investeringar i egetkapitalinstrument
som företaget har identifierat till verkligt värde via övrigt
totalresultat. [Se: Investeringar i egetkapitalinstrument som
identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt total
resultat]

upplysningar: IFRS 7 8 h

X instant,
debit

Andra långfristiga investerin
gar än investeringar som re
dovisas enligt kapitalandels
metoden

Beloppet för andra långfristiga investeringar än investeringar
som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar
redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Anläggningstillgångar;
Andra investeringar än investeringar som redovisas enligt ka
pitalandelsmetoden]

allmän praxis: IAS 1 55

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Långfristiga skulder i samband
med leasing

Beloppet för långfristiga skulder i samband med leasing. [Se:
Skulder i samband med leasing]

upplysningar: IFRS 16 47 b

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Långfristiga förskottsbetal
ningar för leasing

Beloppet för långfristiga förskottsbetalningar för leasing. [Se:
Långfristiga förskottsbetalningar]

allmän praxis: IAS 1 55

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 824

ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Långfristiga skulder

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för skulder som inte uppfyller definitionen av kort
fristiga skulder. [Se: Kortfristiga skulder]

upplysningar: IAS 1 69,
upplysningar: IFRS 12 B12 b iv,
exempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Långfristiga skulder som re
dovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för långfris allmän praxis: IFRS 3 B64 i
tiga skulder som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelse
förvärv [member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Långfristiga lån och fordringar

Beloppet för långfristiga lån och fordringar. [Se: Lån och
fordringar]

upplysningar: IFRS 7 8 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentNoncashAssetsPledge
dAsCollateralForWhichTrans
fereeHasRightByContractOrCu
stomToSellOrRepledgeCollateral

X instant,
debit

Långfristiga sakvärden som
lämnats som säkerhet, vilka
mottagaren har rätt enligt avtal
eller sedvänja att sälja eller
pantsätta

Beloppet för långsiktiga sakvärden som lämnats som säkerhet
(såsom skuld- eller egetkapitalinstrument) som har lämnats till
en mottagare, vilka mottagaren har rätt enligt avtal eller sed
vänja att sälja eller pantsätta.

upplysningar: IFRS 9 3.2.23 a,
upplysningar: IAS 39 37 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Långfristiga malmreserver

En klassificering av långfristiga varulager som motsvarar be
loppet för malmreserver. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

Långfristiga skulder [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

ifrs-full

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för långfristiga leverantörsskulder och andra lång
fristiga skulder. [Se: Andra långfristiga skulder; Långfristiga
leverantörsskulder]

upplysningar: IAS 1 54 k

Långfristiga skulder avseende
inköp av energi

Beloppet för långfristiga skulder avseende inköp av energi.
[Se: Skulder för inköp av energi]

allmän praxis: IAS 1 78

Långfristiga skulder avseende
inköp av anläggningstillgångar

Beloppet för långfristiga skulder avseende inköp av anlägg
ningstillgångar. [Se: Skulder avseende inköp av anläggnings
tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 78

NoncurrentPayablesOnSocialSecu X instant,
credit
rityAndTaxesOtherThanIncome
Tax

Långfristiga skulder avseende
andra sociala avgifter än in
komstskatt

Beloppet för långfristiga skulder avseende andra sociala av
gifter än inkomstskatt. [Se: Skulder avseende andra sociala
avgifter än inkomstskatt]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelatedPar
ties

X instant,
credit

Långfristiga skulder till närs
tående parter

Beloppet för långfristiga skulder till närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]; Skulder till närstående parter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTradeSupp
liers

X instant,
credit

Långfristiga leverantörsskulder

Beloppet för långfristiga kundfordringar som ska betalas till
leverantörer för varor och tjänster som används i företagets
verksamhet. [Se: Leverantörsskulder]

allmän praxis: IAS 1 78

Leverantörsskulder och andra
långfristiga skulder

Rörelseskulder och andra
långfristiga skulder [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Långfristig del av emitterade
långfristiga obligationer

Dokumentationsbeteckning

Den långfristiga delen av emitterade långfristiga obligationer.
[Se: Emitterade obligationer]

Hänvisningar

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
BondsIssued

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Långfristig del av emitterade
långfristiga företagscertifikat

Den långfristiga delen av emitterade långfristiga företagscerti allmän praxis: IAS 1 112 c
fikat. [Se: emitterade företagscertifikat]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
LoansReceived

X instant,
credit

Långfristig del av långfristiga
lån som erhållits

Den långfristiga delen av långfristiga lån som erhållits. [Se: lån
som erhållits]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Långfristig del av emitterade
långfristiga växlar och för
lagsbevis

Den långfristiga delen av emitterade långfristiga växlar och
förlagsbevis. [Se: Emitterade växlar och förlagsbevis]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurrent
SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Långfristig del av långfristiga Den långfristiga delen av långfristiga lån med säkerhet som
banklån med säkerhet som er erhållits. [Se: Erhållna banklån med säkerhet]
hållits

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren
tUnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Långfristig del av långfristiga Den långfristiga delen av långfristiga banklån utan säkerhet
banklån utan säkerhet som er som erhållits. [Se: Erhållna banklån utan säkerhet]
hållits

allmän praxis: IAS 1 112 c

Långfristig del av långfristig
upplåning, per typ [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOtherNonc
urrentBorrowings

X instant,
credit

Långfristig del av annan lång Den långfristiga delen av annan långfristig upplåning. [Se:
fristig upplåning, per typ
Annan upplåning]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Långfristiga förskottsbetal
ningar

Beloppet för långfristiga förskottsbetalningar. [Se: Förskotts
betalningar]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNonc
urrentAccruedIncome

X instant,
debit

Långfristiga förskottsbetal
ningar och långfristiga upp
lupna intäkter

Beloppet för långfristiga förskottsbetalningar och långfristiga
upplupna intäkter. [Se: Förtida inlösen; upplupna intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNonc
urrentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Långfristiga programtillgångar

Beloppet för långfristiga programtillgångar. [Se: Programtill
gångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar

Beloppet för långfristiga avsättningar. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 1 54 l

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEmp
loyeeBenefits

Beloppet för långfristiga avsättningar för ersättningar till an
ställda. [Se: Avsättningar för ersättningar till anställda]

upplysningar: IAS 1 78 d

Långfristiga förskottsbetal
ningar och långfristiga upp
lupna intäkter [abstract]

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar för
ersättningar till anställda
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Långfristiga avsättningar [ab
stract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Kundfordringar och andra
långfristiga fordringar

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för långfristiga kundfordringar och andra långfristiga
fordringar. [Se: Långfristiga kundfordringar; Andra långfristiga
fordringar]

Hänvisningar

ifrs-full

NoncurrentReceivables

upplysningar: IAS 1 54 h,
upplysningar: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
ska betalas av intresseföretag

Beloppet för långfristiga fordringar som ska betalas av intres allmän praxis: IAS 1 78 b
seföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
ska betalas av joint ventures

Beloppet för långfristiga fordringar som ska betalas av joint
ventures. [Se: Joint ventures [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom
RelatedParties

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
ska betalas av närstående par
ter

Beloppet för långfristiga fordringar som ska betalas av närs
tående parter. [Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Långfristiga fordringar från
avtal med kunder

Beloppet för långfristiga fordringar som härrör från avtal med
kunder. [Se: Fordringar som härrör från avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromRen
talOfProperties

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
Beloppet för långfristiga fordringar som härrör från uthyrning
härrör från uthyrning av egen av egendom. [Se: Fordringar som härrör från uthyrning av
egendom]
dom

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
härrör från försäljning av
egendom

Beloppet för långfristiga fordringar som härrör från försäljning
av egendom. [Se: Fordringar som härrör från försäljning av
egendom]

allmän praxis: IAS 1 78 b

Kundfordringar och andra
långfristiga fordringar [ab
stract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentReceivablesFromTax
esOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Långfristiga fordringar som
härrör från andra skatter än
inkomstskatt

Beloppet för långfristiga fordringar som härrör från andra
skatter än inkomstskatt. [Se: Långfristiga fordringar som härrör
från andra skatter än inkomstskatt]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Långfristig förmånsbestämd
nettotillgång

Beloppet för långfristig förmånsbestämd nettotillgång. [Se:
Förmånsbestämd nettotillgång]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Långfristig förmånsbestämd
nettoskuld

Beloppet för långfristig förmånsbestämd nettoskuld. [Se: För
månsbestämd nettoskuld]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Långfristiga avsättningar för
återbetalningar

Beloppet för långfristiga avsättningar för återbetalningar. [Se:
Avsättningar för återbetalningar]

exempel: IAS 37 Exempel 4
Återbetalningspolicy, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Långfristiga bundna likvida
medel

Beloppet för långfristiga bundna likvida medel. [Se: Bundna
likvida medel]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Långfristiga av beställaren in
nehållna belopp

Beloppet för långfristiga av beställaren innehållna belopp. [Se:
Av beställaren innehållna belopp]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Långfristiga kundfordringar

Beloppet för långfristiga kundfordringar. [Se: Kundfordringar]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxPay
ables

X instant,
credit

Långfristig obetald mervärdes Beloppet för långfristig obetald mervärdesskatt. [Se: Obetald
skatt
mervärdesskatt]

allmän praxis: IAS 1 78
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NoncurrentValueAddedTaxRecei
vables

X instant,
debit

Intjänad långfristig mervärdes Beloppet för intjänad långfristig mervärdesskatt. [Se: Intjänad
skatt
mervärdesskatt]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Finansiella skulder som inte är
derivat, ej diskonterade kas
saflöden

Beloppet för avtalade ej diskonterade kassaflöden i förhållande
till finansiella skulder som inte är derivat.

upplysningar: IFRS 7 39 a

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
tractLiabilitiesMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossApplyin
gIAS39

X instant,
credit

Skulder från investeringsavtal
som inte är derivat värderade
till verkligt värde via resultatet
i enlighet med IAS 39

Beloppet för skulder för investeringsavtal som inte är derivat
värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med IAS
39. [Se: Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 4 39C a – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

NongovernmentCustomersMem
ber

member

Andra kunder än den offent
liga sektorn [member]

Detta element står för andra kunder än den offentliga sektorn.
[Se: Den offentliga sektorn [member]]

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquiredBy
ExercisingRightsToRecoveries

X instant,
credit

Tillgångar som inte är försäk
ringar som förvärvats genom
utövande av rätt till återvin
ning

Beloppet för tillgångar som inte är försäkringar som förvärvats
genom utövande av rätt till återvinning.

exempel: IFRS 4 IG22 h – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

NonlifeInsuranceContractsMem
ber

member

Skadeförsäkringsavtal [mem
ber]

Detta element står för skadeförsäkringsavtal. [Se: Typer av
försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Detta element står för värderingar till verkligt värde som andra
IFRS kräver eller tillåter i rapporten över finansiell ställning
under särskilda omständigheter. [Se: IFRS-standarder [mem
ber]]

Hänvisningar

ifrs-full

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Icke återkommande vär
deringar till verkligt värde
[member]

upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationReve
nue

X duration,
credit

Omsättningsintäkter utan teck Beloppet för omsättningsintäkter som inte härrör från teck
ningsrätt
ningsrätter. [Se: Intäkter, Omsättningsintäkter]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAndMan
datoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Emitterade växlar och förlags Beloppet för de växlar och förlagsbevis som emitterats av
bevis
företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

member

Ej genererade internt [member]

Detta element står för poster som inte har genererats internt av
företaget.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Teoretiskt värde

Det nominella värdet för ett finansiellt instrument, som an
vänds för att beräkna betalningar som görs på det instrumentet.

allmän praxis: IAS 1 112 c

allmän praxis: IAS 1 112 c
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Platshållare för noter, redovis
ningsprinciper och obligato
riska centrala klassificerings
element – denna post MÅSTE
användas som utgångspunkt
för märkningar av upplys
ningar i noterna till de finan
siella rapporterna.

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NotLaterThanOneMonthMember

member

Inom en månad [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar högst en
månad.

exempel: IFRS 7 B11 a, exempel:
IFRS 7 B35 a, exempel: IFRS 7
IG31A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

member

Inom ett år [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar högst ett
år.

upplysningar: IAS 1 61 a,
upplysningar: IFRS 16 97,
upplysningar: IFRS 16 94,
upplysningar: IFRS 17 132 b –
ikraftträdande 2021-01-01,
exempel: IFRS 7 B11, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Inom tre månader [member]

Detta element står för ett tidsintervall som omfattar högst tre
månader.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
exempel: IFRS 7 IG28 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 37 a – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState
mentOfFinancialPositionBut
ForWhichFairValueIsDisclosed
Member

member

Ej värderade till verkligt värde
i rapporten över finansiell
ställning, men verkligt värde
redovisas [member]

Detta element står för poster som inte värderas till verkligt
värde i rapporten över finansiell ställning, men vars verkliga
värde redovisas. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 97

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

Antalet personer som är anställda av företaget på ett visst
datum.

allmän praxis: IAS 1 112 c

Uppskattat och genomsnittligt
antal anställda [abstract]

X.XX
instant

Antal anställda
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NumberOfInstrumentsGrantedInS X.XX
harebasedPaymentArrangement
duration

Antal instrument tilldelade en Antalet instrument som tilldelats enligt ett avtal om aktierela exempel: IFRS 2 IG23, exempel:
ligt ett avtal om aktierelaterade terade ersättningar.
IFRS 2 45 a
ersättningar

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInterest
sIssuedOrIssuable

X.XX
instant

Antal utgivna eller utgiv
ningsbara instrument

Antalet utgivna eller utgivningsbara instrument per förvärvs
tidpunkten för förvärvarens egetkapitalandelar som överförts
som ersättning i samband med ett rörelseförvärv.

upplysningar: IFRS 3 B64 f iv

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X.XX
duration

Antalet övriga egetkapital
instrument tilldelade enligt ett
avtal om aktierelaterade er
sättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som tilldelats enligt ett avtal om aktierelaterade er
sättningar.

upplysningar: IFRS 2 47 b, allmän
praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX
instant

Antal levande djur

Företagets antal levande djur.

allmän praxis: IAS 41 46 b i

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
instant

Antalet övriga egetkapital
instrument som kan lösas in
enligt ett avtal om aktierelate
rade ersättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som kan lösas in enligt ett avtal om aktierelaterade
ersättningar.

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInShare
basedPaymentArrangement

X.XX
duration

Antal övriga egetkapitalinstru
ment som har lösts eller tjänats
in enligt ett avtal om aktiere
laterade ersättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som har lösts eller tjänats in enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar.

allmän praxis: IFRS 2 45
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Antal övriga egetkapitalinstru
ment som löpt ut enligt ett
avtal om aktierelaterade er
sättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som har löpt ut enligt ett avtal om aktierelaterade
ersättningar.

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Antal övriga egetkapitalinstru
ment som har förverkats enligt
ett avtal om aktierelaterade
ersättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som har förverkats enligt ett avtal om aktierelaterade
ersättningar.

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
instant

Antal övriga egetkapitalinstru
ment som är utestående enligt
ett avtal om aktierelaterade
ersättningar

Antalet övriga egetkapitalinstrument (dvs. andra än aktie
optioner) som är utestående enligt ett avtal om aktierelaterade
ersättningar.

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherParticipantsOfRe
tirementBenefitPlan

X.XX
duration

Antal andra deltagare i pen
sionsstiftelse

Antalet andra deltagare i en pensionsstiftelse.

upplysningar: IAS 26 36 b

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareOp
tions

X.XX
instant

Antal aktieoptioner som är
utestående enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som är utestående enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 45 d,
upplysningar: IFRS 2 45 b i,
upplysningar: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
mentBenefitPlanReceivingBenefits

X.XX
duration

Antal andra deltagare i pen
sionsstiftelse som erhåller för
måner

Antalet andra deltagare i pensionsstiftelse som erhåller för
måner.

upplysningar: IAS 26 36 b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 835

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NumberOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX
instant

Antal aktieoptioner som är
tilldelade enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som är tilldelade enligt ett avtal om ak upplysningar: IFRS 2 45 b vii
tierelaterade ersättningar.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner som har
lösts in enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som har lösts in enligt ett avtal om ak
tierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 45 b iv

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner som har
löpt ut enligt ett avtal om ak
tierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som har löpt ut enligt ett avtal om ak
tierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 45 b v

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner som har
förverkats enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som har förverkats enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 45 b iii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Antal aktieoptioner som har
tilldelats enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

Antalet aktieoptioner som har tilldelats enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar.

upplysningar: IFRS 2 45 b ii

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Maximikapital angivet i antal
aktier

Maximikapital angivet i antal aktier.

upplysningar: IAS 1 79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Antal utgivna aktier

Antalet aktier som givits ut av företaget.

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

Antal utgivna aktier [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

NumberOfSharesIssuedAndFul
lyPaid

shares

Antal aktier som givits ut och
betalats helt

Antalet aktier som givits ut av företaget, och som företaget har
erhållit hela betalningen för.

upplysningar: IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

shares

Antal utgivna aktier som inte
betalats helt

Antalet aktier som givits ut av företaget, och som företaget inte
har erhållit hela betalningen för.

upplysningar: IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

shares

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier som har auktoriserats och givits ut,
minus innehav av egna aktier. [Se: Egna aktier]

upplysningar: IAS 1 79 a iv

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Hyresutgifter

Beloppet för de utgifter som de hyrestjänster som företaget
anlitar ger upphov till.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Kontorsutrustning

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som utgörs av
utrustning som används för att stödja kontorsfunktioner som
inte specifikt används i produktionsprocessen. [Se: Materiella
anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 h

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Kontorsutrustning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgörs av utrustning som används för att stödja
kontorsfunktioner som inte specifikt används i produktions
processen. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 h

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Olje- och gastillgångar

Beloppet för de tillgångar som är hänförliga till prospektering,
utvärdering, utveckling eller produktion av olja och gas.

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Olje- och gastillgångar [mem
ber]

Detta element står för olje- och gastillgångar. [Se: Olje- och
gastillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

OnDemandMember

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Detta element står för tidsintervallet för efterfrågan.

allmän praxis: IAS 1 112 c

OnerousContractsContingentLiabi member
lityMember

Eventualförpliktelser i sam
band med förlustkontrakt
[member]

Detta element står för eventualförpliktelser i samband med
förlustkontrakt. Ett förlustkontrakt är ett kontrakt, där företa
gets oundvikliga utgifter för att uppfylla sina förpliktelser
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna av det. [Se:
Eventualförpliktelser [member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

OnerousContractsProvision

Avsättningar för förlustkont
rakt

Beloppet för avsättningar för förlustkontrakt. Ett förlustkont
rakt är ett kontrakt, där företagets oundvikliga utgifter för att
uppfylla sina förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska
fördelarna av det. [Se: Övriga avsättningar]

exempel: IAS 37 66

ifrs-full

OnerousContractsProvision
Abstract

ifrs-full

OnerousContractsProvisionMem
ber

member

Avsättningar för förlustkont
rakt [member]

Detta element står för avsättningar för förlustkontrakt. [Se:
Avsättningar för förlustkontrakt]

exempel: IAS 37 66

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYe
arMember

member

Ett år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade ett år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

X instant,
credit

Avsättningar för förlustkont
rakt [abstract]
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Efterfrågan [member]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för alla driftkostnader.

Hänvisningar

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
debit

Driftskostnader

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OperatingExpenseExcludingCos
tOfSales

X duration,
debit

Driftskostnader, exklusive för Beloppet för driftskostnader, exklusive försäljningskostnader.
säljningskostnader
[Se: Försäljningskostnad]

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Inkomst från leasingavtal

Beloppet för inkomsten från leasingavtal. Leasingavtal vari de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet
av en underliggande tillgång i allt väsentligt inte överförs från
leasegivaren till leasetagaren.

upplysningar: IFRS 16 90 b

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Rörelsesegment [member]

Detta element står för rörelsesegment. Ett rörelsesegment utgör
en del av ett företag a) som bedriver affärsverksamhet från
vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive
intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra
delar av samma företag), b) vars rörelseresultat regelbundet
granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare som
underlag för beslut om tilldelning av resurser till segmentet
och bedömning av dess resultat, och c) för vilken fristående
finansiell information finns tillgänglig. [Se: Intäkter]

upplysningar: IFRS 8 28

ifrs-full

OptionContractMember

member

Terminskontrakt [member]

Detta element står för derivat som ger ägaren rätten men inte
skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till
ett förutbestämt pris. [Se: Derivat [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Optionsvärderingsmodell
[member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som är
förenlig med avkastningsvärdeansatsen och omfattar analys av
framtida belopp med hjälp av optionsvärderingsmodeller, ex
empelvis Black-Scholes-Mertons modell eller en binomial
modell (dvs. en så kallad lattice-modell), som innefattar nu
värdestekniker och återspeglar optionens tidsvärde och real
värde. [Se: avkastningsvärdeansats [member]]

exempel: IFRS 13 B11 b, exempel:
IFRS 13 IE63

allmän praxis: IAS 1 85
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OrdinarySharesMember

member

Stamaktier [member]

Detta element står för egetkapitalinstrument som är efterställt
andra slag av egetkapitalinstrument. Det utgör även standard
värdet för axeln ”Klasser av stamaktier”, om inget annat ele
ment används.

allmän praxis: IAS 1 79 a,
upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Ursprungliga tillgångar före
överföring

Beloppet för de ursprungliga tillgångarna före överföringen för
överförda tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en
omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang.

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncas
hItems

X duration,
debit

Andra icke kassaflödespåver
kande poster

Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster för att
stämma av rörelseresultat mot nettokassaflöde från (som an
vänds inom) löpande verksamhet som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCas
hEffectsAreInvestingOrFinancing
CashFlow

X duration,
debit

Andra justeringar vars påver
kan på kassaflödena hänförs
till investerings- eller finansie
ringsverksamheten

Justeringar för att stämma av rörelseresultat mot nettokassaf
löde från (som används inom) löpande verksamhet vars på
verkan på kassaflödena hänförs till investerings- eller finan
sieringsverksamheten, och som företaget inte redovisar separat
i samma rapport eller not. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 c

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconcile
ProfitLoss

X duration,
debit

Andra justeringar för avstäm
ning av rörelseresultat

Justeringar för avstämning av rörelseresultat mot nettokassaf
löde från (som används inom) löpande verksamhet som före
taget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Justeringar för avstämning av rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 20
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherAssets

X instant,
debit

Övriga tillgångar

Beloppet för tillgångar som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherAssetsAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Övriga tillgångar, andel av
förvaltningstillgångarnas verk
liga värde

Det belopp som andra typer av tillgångar som inte redovisas allmän praxis: IAS 19 142
separat bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i för
månsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt
värde; Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Övriga tillgångar [member]

Detta element står för tillgångar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not.

exempel: IFRS 16 53

ifrs-full

OtherBorrowings

X instant,
credit

Annan upplåning

Beloppet för upplåning som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Summa likvida medel

Det belopp för likvida medel som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpera
tingActivities

X duration,
credit

Andra utbetalningar från lö
pande verksamhet

Det kassautflöde från löpande verksamhet som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 7 14

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquireE
quityOrDebtInstrumentsOfOthe
rEntitiesClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
credit

Andra utbetalningar avseende
investeringar i aktier eller
skuldebrev utgivna av andra
företag, klassificerade som in
vesteringsverksamhet

Kassautflöden avseende investeringar i aktier eller skuldebrev
utgivna av andra företag (förutom utbetalningar för sådana
instrument som inryms i begreppet likvida medel eller avser
värdepapper som innehas för handel), klassificerade som
investeringsverksamhet.

exempel: IAS 7 16 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherCashPaymentsToAcquireIn
terestsInJointVenturesClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
credit

Andra utbetalningar för att
förvärva intressen i joint ven
tures, klassificerade som inve
steringsverksamheter

Kassautflöden avseende intressen i joint ventures (förutom
utbetalningar för sådana instrument som inryms i begreppet
likvida medel eller avser värdepapper som innehas för handel),
klassificerade som investeringsverksamhet. [Se: Joint ventures
[member]]

exempel: IAS 7 16 c

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpera
tingActivities

X duration,
debit

Andra inbetalningar från lö
pande verksamhet

Det kassainflöde från löpande verksamhet som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 7 14

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesOfE X duration,
quityOrDebtInstrumentsOfOthe
debit
rEntitiesClassifiedAsInvesting
Activities

Andra inbetalningar avseende
avyttrade aktier eller skulde
brev utgivna av andra företag,
klassificerade som investe
ringsverksamhet

Kassainflöden från försäljning av aktier eller skuldebrev ut
givna av andra företag, inklusive joint ventures (om inte in
betalningen avser en placering som inryms i begreppet likvida
medel eller avser värdepapper som innehas för omsättning i
handelsverksamhet), klassificerade som
investeringsverksamhet.

exempel: IAS 7 16 d

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesO
fInterestsInJointVenturesClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
debit

Andra inbetalningar från för
säljning av intressen i joint
ventures, klassificerade som
investeringsverksamheter

Kassainflöden från försäljning av intressen i joint ventures
(förutom utbetalningar för sådana instrument som inryms i
begreppet likvida medel eller avser värdepapper som innehas
för handel), klassificerade som investeringsverksamhet. [Se:
Joint ventures [member]]

exempel: IAS 7 16 d

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferredTax
ExpenseIncome

X duration,
debit

Andra delbelopp av upp
skjutna skattekostnader (skat
teintäkt)

Det belopp för uppskjutna skattekostnader eller skatteintäkter
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.
[Se: Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]

allmän praxis: IAS 12 80
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
Abstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAttri
butableToNoncontrollingInterests

X duration,
credit

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAttri
butableToOwnersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Övrigt totalresultat

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för intäkter och kostnader (inklusive omklassifice
ringsjusteringar) som inte redovisas i resultatet enligt vad som
krävs eller tillåts enligt IFRS. [Se: IFRS-standarder [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 1 106 d ii,
IAS 1 81A b,
IAS 1 91 a,
IFRS 12 B12 b viii

Övrigt totalresultat hänförligt
till innehav utan bestämmande
inflytande

Beloppet för övrigt totalresultat hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande. [Se: Innehav utan bestämmande in
flytande; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 85

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, hänförligt
till moderföretagets ägare

Beloppet för övrigt totalresultat som är hänförligt till moder
företagets ägare.

allmän praxis: IAS 1 85

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTax

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt. [Se: Övrigt total
resultat]

upplysningar: IAS 1 91 b

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxApplicationOfOverlayApp
roach

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
tillämpning av överlappnings
metoden

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, i samband med
tillämpning av överlappningsmetoden. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Övrigt totalresultat [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxApplicationOfOverlayApp
roachAbstract

Övrigt totalresultat, före skatt,
tillämpning av överlappnings
metoden [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo X duration,
reTaxAvailableforsaleFinancialAs credit
sets

Övrigt totalresultat, före skatt,
avseende finansiella tillgångar
som kan säljas

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende finansiella
tillgångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas; Övrigt totalresultat, före skatt]

upplysningar: IAS 1 91 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IAS 1 7 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
kassaflödessäkringar

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende kassaf
lödessäkringar. [Se: Kassaflödessäkringar [member]; Övrigt
totalresultat, före skatt]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInFairValueOfFinan
cialLiabilityAttributableToChan
geInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
förändringar i den finansiella
skuldens verkliga värde som
härrör från förändringar i
skuldens kreditrisk

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende föränd
ringar i den finansiella skuldens verkliga värde som härrör från
förändringar i skuldens kreditrisk. [Se: Övrigt totalresultat, före
skatt; Kreditrisk [member]]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInValueOfForeignC
urrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
förändring i värdet på valuta
basisspreadar

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende föränd
ring i värdet på valutabasisspreadar. [Se: Övrigt totalresultat,
före skatt]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardContracts

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
förändring i värdet på ter
minsdelar i terminskontrakt

Övrigt totalresultat, före skatt, avseende förändring i värdet på
terminsdelar i terminskontrakt. [Se: Övrigt totalresultat, före
skatt]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptions

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
förändring i tidsvärde för op
tioner

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende föränd
ring i tidsvärdet för optioner. [Se: Övrigt totalresultat, före
skatt]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
valutakursdifferenser vid om
räkning

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende valuta
kursdifferenser vid omräkning av finansiella rapporter i ut
landsverksamheter. [Se: Övrigt totalresultat, före skatt]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
finansiella intäkter (kostnader)
från innehavda återförsäkring
savtal som har exkluderats från
resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende finansiella
intäkter (kostnader) från innehavda återförsäkringsavtal. [Se:
Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Inne
havda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxFinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
finansiella tillgångar värderas
till verkligt värde via övrigt
totalresultat

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende finansiella
tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalre
sultat. [Se: Finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 7 20 a viii

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 b –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt, Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende vinster
upplysningar: IAS 1 7,
vinster (förluster) från investe (förluster) från ändringar i det verkliga värdet på investeringar upplysningar: IAS 1 91 b,
ringar i egetkapitalinstrument
i egetkapitalinstrument som företaget har identifierat till verk upplysningar: IFRS 7 20 a vii
ligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat, före
skatt]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnHedging
InstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
vinster (förluster) från investe
ringar i egetkapitalinstrument
som säkrar investeringar i
egetkapitalinstrument

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende vinster
(förluster) från ändringar i det verkliga värdet på investeringar
i egetkapitalinstrument som säkrar investeringar i egetkapital
instrument, och som företaget har identifierat till verkligt värde
via övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat, före skatt]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
omvärderingar av förmåns
bestämda planer

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende vinster
upplysningar: IAS 1 91 b,
(förluster) från omvärderingar av förmånsbestämda planer som upplysningar: IAS 1 7
omfattar aktuariella vinster och förluster, avkastning på för
valtningstillgångar, exklusive belopp som ingår i räntenettot på
den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången), och varje
förändring i effekten av tillgångstaket, exklusive belopp som
ingår i räntenettot på den förmånsbestämda nettoskulden (net
totillgången). [Se: Övrigt totalresultat, före skatt; Förmåns
bestämda planer [member]; Förvaltningstillgångar [member];
Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 b
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxGainsLossesOnRevaluation

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
vinster (förluster) från omvär
dering

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende vinster
(förluster) från förändringar i omvärderingsreserven. [Se: Öv
rigt totalresultat, före skatt; Omvärderingsreserver]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxHedgesOfNetInvestments
InForeignOperations

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
säkringar av nettoinvesteringar
i utlandsverksamheter

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende säkringar
av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. [Se: Övrigt total
resultat, före skatt]

upplysningar: IAS 39 102 a,
upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från re
sultatet och som kommer att
omklassificeras till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende finansiella
intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal som senare
kommer att omklassificeras till resultatet. [Se: Finansiella in
täkter (kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkring
savtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 b –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
finansiella intäkter (kostnader)
från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från re
sultatet och som inte kommer
att omklassificeras till resulta
tet

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende finansiella
intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal som senare
inte kommer att omklassificeras till resultatet. [Se: Finansiella
intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäk
ringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 b –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01
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ifrs-full
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBefo
reTaxNetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring avseende poster som inte
ska omklassificeras till resul
tatet

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende nettoför upplysningar: IFRS 14 22 a
ändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering avse
ende poster som inte ska omklassificeras till resultatet. [Se:
saldona på konton för uppskjuten reglering [member]; Övrigt
totalresultat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayApp
roach

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, tillämpning av
överlappningsmetoden

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, i sam upplysningar: IFRS 4 35D b –
band med tillämpning av överlappningsmetoden. [Se: Övrigt
ikraftträdande vid första
totalresultat]
tillämpning av IFRS 9

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, före skatt,
nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring avseende poster som ska
omklassificeras till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, avseende nettoför upplysningar: IFRS 14 22 b
ändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering avse
ende poster som ska omklassificeras till resultatet. [Se: saldona
på konton för uppskjuten reglering [member]; Övrigt totalre
sultat]

Övrigt totalresultat, före skatt,
nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring avseende poster som ska
omklassificeras till resultatet
[abstract]
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxApplicationOfOverlayApp
roachAbstract

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, tillämpning av
överlappningsmetoden [ab
stract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxAvailableforsaleFinancia
lAssets

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
drag för skatt, avseende finan ende finansiella tillgångar som kan säljas. [Se: Finansiella
siella tillgångar som kan säljas tillgångar som kan säljas; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, kassaflödessäk
ringar

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse upplysningar: IAS 1 91 a,
ende kassaflödessäkringar. [Se: Kassaflödessäkringar [membe upplysningar: IAS 1 7
r]; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändringar i
den finansiella skuldens verk
liga värde som härrör från
förändringar i skuldens kredit
risk

Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avseende föränd
ringar i den finansiella skuldens verkliga värde som härrör från
förändringar i dessa risker. [Se: Övrigt totalresultat; Kreditrisk
[member]; Finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på valutabasisspreadar

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i värdet på valutabasisspreadar. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a

upplysningar: IAS 1 91 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IAS 1 7 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning
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OtherComprehensiveIncomeNe
X duration,
tOfTaxChangeInValueOfFore
credit
ignCurrencyBasisSpreadsThat
HedgeTimeperiodRelatedHedgedI
tems

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på valutabasisspreadar
som säkrar tidsrelaterade säk
rade poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i värdet på valutabasisspreadar som säkrar
tidsrelaterade säkrade poster. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 24E c

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreadsThat
HedgeTransactionRelatedHedge
dItems

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på valutabasisspreadar
som säkrar transaktionsrelate
rade säkrade poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i värdet på valutabasisspreadar som säkrar
transaktionsrelaterade säkrade poster. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 24E c

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardContracts

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på terminsdelar i ter
minskontrakt

Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avseende förändring upplysningar: IAS 1 7,
i värdet på terminsdelar i terminskontrakt. [Se: Övrigt totalre upplysningar: IAS 1 91 a
sultat]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTimeperiodRela
tedHedgedItems

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på terminsdelar i ter
minskontrakt som säkrar tids
relaterade säkrade poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt som
säkrar tidsrelaterade säkrade poster. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 24E c

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfForward
ElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTransactionRela
tedHedgedItems

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
värdet på terminsdelar i ter
minskontrakt som säkrar
transaktionsrelaterade säkrade
poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt som
säkrar transaktionsrelaterade säkrade poster. [Se: Övrigt total
resultat]

upplysningar: IFRS 7 24E c
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OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptions

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
tidsvärde för optioner

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i tidsvärdet för optioner. [Se: Övrigt totalre
sultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsThatHedgeTimepe
riodRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
tidsvärde för optioner som
säkrar tidsrelaterade säkrade
poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i tidsvärdet för optioner som säkrar tidsrela
terade säkrade poster. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 24E b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsThatHedgeTrans
actionRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, förändring i
tidsvärde för optioner som
säkrar transaktionsrelaterade
säkrade poster

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende förändring i tidsvärdet för optioner som säkrar trans
aktionsrelaterade säkrade poster. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 24E b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
drag för skatt, valutakursdiffe ende valutakursdifferenser när finansiella rapporter i utlands
verksamheter räknas om. [Se: Övrigt totalresultat]
renser vid omräkning

upplysningar: IAS 1 91 a,
upplysningar: IAS 1 7
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OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, finansiella in
täkter (kostnader) från inne
havda återförsäkringsavtal som
har exkluderats från resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende finansiella intäkter (kostnader) från innehavda återför
säkringsavtal. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från för
säkringsavtal; Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
X duration,
tOfTaxFinancialAssetsMeasure
credit
dAtFairValueThroughOtherComp
rehensiveIncome

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, finansiella till
gångar värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat. [Se: Finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, vinster (förlus
ter) från investeringar i eget
kapitalinstrument

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende vinster (förluster) från ändringar i det verkliga värdet på
investeringar i egetkapitalinstrument som företaget har identi
fierat till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnHedging
InstrumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, vinster (förlus
ter) från investeringar i eget
kapitalinstrument som säkrar
investeringar i egetkapital
instrument

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende vinster (förluster) från ändringar i det verkliga värdet på
investeringar i egetkapitalinstrument som säkrar investeringar i
egetkapitalinstrument, och som företaget har identifierat till
verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 7,
upplysningar: IAS 1 91 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRemeasure
mentsOfDefinedBenefitPlans

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, vinster (förlus
ter) från omvärderingar av
förmånsbestämda planer

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse upplysningar: IAS 1 91 a,
ende vinster (förluster) från omvärderingar av förmåns
upplysningar: IAS 1 7
bestämda planer som omfattar aktuariella vinster och förluster,
avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som
ingår i räntenettot på den förmånsbestämda nettoskulden (net
totillgången), och varje förändring i effekten av tillgångstaket,
exklusive belopp som ingår i räntenettot på den förmåns
bestämda nettoskulden (nettotillgången). [Se: Övrigt totalre
sultat; Förmånsbestämda planer [member]; Förvaltningstill
gångar [member]; Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxGainsLossesOnRevaluation

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, vinster (förlus
ter) från omvärdering

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende vinster (förluster) från förändringar i omvärderingsreser
ven. [Se: Övrigt totalresultat; Omvärderingsreserver]

upplysningar: IAS 1 91 a,
upplysningar: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxHedgesOfNetInvestments
InForeignOperations

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, säkringar av
nettoinvesteringar i utlands
verksamheter

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.
[Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 39 102 a,
upplysningar: IAS 1 91 a,
upplysningar: IFRS 9 6.5.13 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, finansiella in
täkter (kostnader) från utfär
dade försäkringsavtal som har
exkluderats från resultatet och
som kommer att omklassifice
ras till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkring
savtal som senare kommer att omklassificeras till resultatet.
[Se: Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Ut
färdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxInsuranceFinanceIncome
ExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, finansiella in
täkter (kostnader) från utfär
dade försäkringsavtal som har
exkluderats från resultatet och
som inte kommer att omklas
sificeras till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkring
savtal och som senare inte kommer att omklassificeras till
resultatet. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från försäk
ringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 7 –
2021-01-01,
IAS 1 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 90 –
2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, nettoförändring
i saldona på konton för upp
skjuten reglering avseende
poster som ska omklassificeras
till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse upplysningar: IFRS 14 22 b,
ende nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten
upplysningar: IFRS 14 35
reglering avseende poster som ska omklassificeras till resulta
tet. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [member];
Övrigt totalresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossAbstract

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, nettoförändring
i saldona på konton för upp
skjuten reglering avseende
poster som ska omklassificeras
till resultatet [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeNe
tOfTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt, nettoförändring
i saldona på konton för upp
skjuten reglering avseende
poster som inte ska omklas
sificeras till resultatet

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, avse
ende nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten
reglering avseende poster som inte ska omklassificeras till
resultatet. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 a,
upplysningar: IFRS 14 35

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Övrigt totalresultat som ska
omklassificeras till resultatet,
före skatt

Beloppet för övrigt totalresultat som ska omklassificeras till
resultatet, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 IG6, allmän
praxis: IAS 1.82 A B

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Övrigt totalresultat som ska
omklassificeras till resultatet,
efter avdrag för skatt

Beloppet för övrigt totalresultat som ska omklassificeras till
resultatet, efter avdrag för skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

exempel: IAS 1 IG6, exempel: IAS
1.82 A B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillNotBeReclassifiedToProfitOr credit
LossBeforeTax

Övrigt totalresultat som inte
ska omklassificeras till resul
tatet, före skatt

Beloppet för övrigt totalresultat som inte ska omklassificeras
till resultatet, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 IG6, allmän
praxis: IAS 1.82 A B

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeThat X duration,
WillNotBeReclassifiedToProfitOr credit
LossNetOfTax

Övrigt totalresultat som inte
ska omklassificeras till resul
tatet, efter avdrag för skatt

Beloppet för övrigt totalresultat som inte ska omklassificeras
till resultatet, efter avdrag för skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

exempel: IAS 1 IG6, exempel: IAS
1.82 A B

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesMem
ber

member

Övriga eventualförpliktelser
[member]

Detta element står för eventualförpliktelser som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Eventualför
pliktelser [member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Andra omsättningstillgångar

Beloppet för omsättningstillgångar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Omsättningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAndC
urrentPortionOfOtherNoncurrent
Borrowings

X instant,
credit

Annan kortfristig upplåning
Beloppet för annan kortfristig upplåning och den kortfristiga
och kortfristig del av långfris delen av annan långfristig upplåning. [Se: Annan upplåning]
tig upplåning

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Övriga finansiella omsätt
ningstillgångar

upplysningar: IAS 1 54 d

Beloppet för finansiella omsättningstillgångar som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga
finansiella tillgångar; Finansiella omsättningstillgångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherCurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Övriga kortfristiga finansiella
skulder

Beloppet för kortfristiga finansiella skulder som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga fi
nansiella skulder; Kortfristiga finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 54 m,
upplysningar: IFRS 12 B13 b

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Övriga kortfristiga skulder

Beloppet för kortfristiga skulder som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Kortfristiga skulder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X instant,
debit

Övriga icke-finansiella omsätt Beloppet för icke-finansiella omsättningstillgångar som före
ningstillgångar
taget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Finansiella tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Övriga kortfristiga finansiella
skulder

Beloppet för kortfristiga icke-finansiella skulder som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga
finansiella skulder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Andra kortfristiga skulder

Beloppet för kortfristiga skulder som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Andra löpande fordringar

Beloppet för andra kortfristiga fordringar. [Se: Övriga ford
ringar]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Innehav av andra skuldebrev

Beloppet för skuldebrev som företaget innehar och inte redo
visar separat i samma rapport eller not. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Den minskning i sammanlagdskillnad mellan verkligt värde
vid första redovisningen och det transaktionspris för finansiella
instrument som ännu inte har redovisats i resultatet och som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redo
visningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redo
visats i resultatet; Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG14, exempel:
IFRS 7 28 b

OtherDecreasesAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

X duration

Andra minskningar, samman
lagd skillnad mellan verkligt
värde vid första redovisningen
och det transaktionspris som
ännu inte har redovisats i re
sultatet

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAndCas
hEquivalentsInStatementOf
CashFlows

X instant,
credit

Andra skillnader avseende lik Storleken på skillnader mellan likvida medel i rapporten över
vida medel i rapporten över
kassaflöden och rapporten över finansiell ställning som före
taget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
kassaflöden
Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

OtherDisposalsOfAssetsMember

member

Andra avyttringar av tillgångar
[member]

Detta element står för avyttringar av tillgångar som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 10 22 c

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Andra kostnader för ersätt
ningar till anställda

Beloppet för kostnader för ersättningar till anställda som fö
retaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 19 5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedContin
gentLiabilityMember

member

Andra miljörelaterade eventu
alförpliktelser [member]

Detta element står för miljörelaterade eventualförpliktelser som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Eventualförpliktelser [member]]

allmän praxis: IAS 37 88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedPro
visionMember

member

Andra miljörelaterade avsätt
ningar [member]

Detta element står för miljörelaterade avsättningar som före
taget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Övriga avsättningar [member]]

allmän praxis: IAS 37 84
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Övrigt intresse i eget kapital

Beloppet för övrigt intresse i eget kapital i företag utan ak
tiekapital som företaget inte redovisar separat i samma rapport
eller not.

exempel: IAS 1 78 e

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Övrigt intresse i eget kapital
[member]

Detta element står för övrigt intresse i eget kapital i företag
utan aktiekapital som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Andra aktierelaterade vär
depapper [member]

Detta element står för egetkapitalinstrument som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Andra kostnader, per funktion

Det kostnadsbelopp som företaget inte redovisar separat i
exempel: IAS 1 103, upplysningar:
samma rapport eller not när det använder ”kostnadsfunktions IAS 1 99, upplysningar: IAS 26 35
formuläret” för sin kostnadsanalys.
b vii

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X duration,
debit

Andra kostnader, per typ

Det kostnadsbelopp som företaget inte redovisar separat i
exempel: IAS 1 102, upplysningar:
samma rapport eller not när det använder ”kostnadstypformu IAS 1 99
läret” för sin kostnadsanalys. [Se: Kostnader, per typ]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Andra kostnader avseende av
gifter och provisioner

Beloppet för kostnader avseende avgifter och provisioner som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Kostnader avseende avgifter och provisioner]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherFeeAndCommissionIncome

X duration,
credit

Andra intäkter avseende av
gifter och provisioner

Beloppet för intäkter avseende avgifter och provisioner som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Intäkter avseende arvoden och provision]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Övriga finansieringskostnader

Beloppet för finansieringskostnader som företaget inte redo
visar separat i samma rapport eller not. [Se: Finansierings
kostnader]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Övriga finansiella intäkter

Beloppet för finansieringsintäkter som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Finansiella intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Övriga finansiella intäkter
(kostnader)

Beloppet för intäkter eller kostnader avseende finansiering som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Finansiella intäkter (kostnader)]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Övriga finansiella tillgångar

Beloppet för finansiella tillgångar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IAS 1 54 d

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Övriga finansiella skulder

Beloppet för finansiella skulder som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IAS 1 54 m
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherGainsLosses

X duration,
credit

Andra vinster (förluster)

Beloppet för vinster (förluster) som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 102, allmän
praxis: IAS 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Övriga nedskrivna tillgångar
[member]

Detta element står för nedskrivna tillgångar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 36 127

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Övriga intäkter

Beloppet för rörelseintäkter som företaget inte redovisar sepa exempel: IAS 1 103, exempel: IAS
rat i samma rapport eller not.
1 102, upplysningar: IAS 26 35 b
iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSub
sidiariesJointlyControlledEntitie
sAndAssociates

X duration,
credit

Övriga intäkter (kostnader)
från dotterföretag, gemensamt
styrda företag och intressefö
retag

Beloppet för intäkter eller utgifter från dotterföretag, gemen
samt styrda företag och intresseföretag som företaget inte re
dovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Intresseföretag
[member]; Dotterföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

X duration

Andra ökningar, sammanlagd
skillnad mellan verkligt värde
vid första redovisningen och
det transaktionspris som ännu
inte har redovisats i resultatet

Den ökning i sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid
första redovisningen och det transaktionspris för finansiella
instrument som ännu inte har redovisats i resultatet och som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redo
visningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redo
visats i resultatet; Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG14, exempel:
IFRS 7 28 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherIndividuallyImmaterialCom
ponentsOfOtherComprehensiveIn
comeBeforeTax

X duration,
credit

Övriga individuellt immateri
ella komponenter i övrigt to
talresultat, före skatt

Beloppet för övriga individuellt immateriella komponenter i
övrigt totalresultat, före skatt, som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Övrigt totalresultat, före
skatt]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterialCom
ponentsOfOtherComprehensiveIn
comeNetOfTax

X duration,
credit

Övriga individuellt immateri
ella komponenter i övrigt to
talresultat, efter avdrag för
skatt

Beloppet för övriga individuellt immateriella komponenter i
allmän praxis: IAS 1 85
övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övrigt total
resultat]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Andra kassainflöden (kas
sautflöden), klassificerade som
hänförliga till finansierings
verksamhet

Kassainflöden (kassautflöden), klassificerade som finansie
ringsverksamhet, som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not.

upplysningar: IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Andra kassainflöden (kas
sautflöden), klassificerade som
investeringsverksamhet

Kassainflöden (kassautflöden), klassificerade som investe
ringsverksamhet, som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not.

upplysningar: IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatingActivi
ties

X duration,
debit

Andra kassainflöden (kas
sautflöden), klassificerade som
löpande verksamhet

Kassainflöden (kassautflöden), klassificerade som löpande
verksamhet, som företaget inte redovisar separat i samma
rapport eller not.

upplysningar: IAS 7 14

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Övriga immateriella tillgångar

Beloppet för immateriella tillgångar som företaget inte redo allmän praxis: IAS 38 119
visar separat i samma rapport eller not. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherIntangibleAssetsMember

member

Övriga immateriella tillgångar
[member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Immateriella tillgångar andra än goodwill]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Övriga kortfristiga varulager

Mängden varulager som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

OtherLiabilities

X instant,
credit

Övriga skulder

Beloppet för skulder som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
credit

Övriga skulder som omfattas
Beloppet för skulder som omfattas av försäkrings- och åter
av försäkrings- och återförsäk försäkringsavtal som företaget inte redovisar separat i samma
ringsavtal
rapport eller not. [Se: Skulder som omfattas av försäkringsoch återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Övriga långfristiga ersättningar
till anställda

Beloppet för andra långfristiga ersättningar till anställda än
ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid
uppsägning. Sådana förmåner kan innefatta långvarig betald
frånvaro, ersättningar i samband med jubileer eller andra er
sättningar till dem som varit anställda under lång tid, lång
fristiga ersättningar vid arbetsoförmåga, långfristiga vinstan
delar och bonusar samt långfristig uppskjuten lön. [Se: Kost
nad för ersättningar till anställda]

allmän praxis: IAS 19 158

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Andra långfristiga avsättningar

Beloppet för andra långfristiga avsättningar än avsättningar för
ersättningar till anställda. [Se: Långfristiga avsättningar]

upplysningar: IAS 1 78 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherMaterialActuarialAssump
tions

X.XX
instant

Övriga väsentliga aktuariella
antaganden

Eventuella övriga väsentliga antaganden som används som
betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en
fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Aktuariella anta
ganden [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tionsMember

member

Övriga väsentliga aktuariella
antaganden [member]

Detta element står för väsentliga aktuariella antaganden som
företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se:
Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Andra väsentliga icke kassaf
lödespåverkande poster

Beloppet för icke kassaflödespåverkande poster utöver
avskrivningar.

upplysningar: IFRS 8 23 i,
upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Övriga anläggningstillgångar

Beloppet för anläggningstillgångar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Andra finansiella anläggnings Beloppet för finansiella anläggningstillgångar som företaget
tillgångar
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga
finansiella tillgångar]

upplysningar: IAS 1 54 d

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Övriga långfristiga finansiella
skulder

upplysningar: IAS 1 54 m,
upplysningar: IFRS 12 B13 c

Beloppet för långfristiga finansiella skulder som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga fi
nansiella skulder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Övriga långfristiga skulder

Beloppet för långfristiga skulder som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Långfristiga skulder]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Andra kortfristiga
icke-finansiella tillgångar

Beloppet för kortfristiga icke-finansiella tillgångar som företa allmän praxis: IAS 1 55
get inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Fi
nansiella tillgångar]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Andra långfristiga
icke-finansiella skulder

Beloppet för långfristiga icke-finansiella skulder som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga
finansiella skulder]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Andra långfristiga skulder

Beloppet för långfristiga skulder som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Andra långfristiga fordringar

Beloppet för andra långfristiga fordringar. [Se: Övriga ford
ringar]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Andra icke-finansiella till
gångar

Beloppet för icke-finansiella tillgångar som företaget inte re
dovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Finansiella
tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Andra icke-finansiella skulder

Beloppet för icke-finansiella skulder som företaget inte redo
visar separat i samma rapport eller not. [Se: Övriga finansiella
skulder]

allmän praxis: IAS 1 55

allmän praxis: IAS 1 55
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherOperatingIncomeExpense

X duration,
credit

Övriga rörelseintäkter (rörelse Beloppet för rörelseintäkter (rörelsekostnader) som företaget
kostnader)
inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Övriga skulder

Beloppet för skulder som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Andra prisrisker [member]

Detta element står för en typ av marknadsrisk som utgör risken
för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i
marknadspriser (andra än sådana som härrör från ränte- eller
valutarisk), oavsett om dessa förändringar orsakas av faktorer
som rör det enskilda finansiella instrumentet eller dess emit
tent, eller av faktorer som påverkar alla likartade finansiella
instrument som handlas på marknaden. [Se: Valutarisk [mem
ber]; Ränterisk [member]; Finansiella instrument, klass [mem
ber]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Andra materiella anläggnings
tillgångar

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Materiella
anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Andra materiella anläggnings
tillgångar [member]

Detta element står för en klass anläggningstillgångar som re
presenterar anläggningstillgångar som företaget inte redovisar
separat i samma rapport eller not. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

OtherProvisions

X instant,
credit

Övriga bestämmelser

Beloppet för andra avsättningar än avsättningar för ersättningar
till anställda. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 1 78 d vii,
upplysningar: IAS 37 84 a

IFRS 17 124 –
2021-01-01,
IFRS 17 125 –
2021-01-01,
IFRS 17 127 –
2021-01-01,
IFRS 17 128 a ii –
2021-01-01,
IFRS 7 Definitioner
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OtherProvisionsAbstract

Övriga avsättningar [abstract]

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Övriga avsättningar [member]

Detta element står för andra avsättningar än avsättningar för
ersättningar till anställda. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Klasser av andra avsättningar”, om inget annat element
används. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Övriga fordringar

Beloppet för fordringar som företaget innehar och inte redo
visar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X instant,
credit

Övriga kreditsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Beloppet för kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.
[Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 IE5, exempel:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X instant,
debit

Övriga debetsaldon på konton
för uppskjuten reglering

Beloppet för debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.
[Se: debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

exempel: IFRS 14 IE5, exempel:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Övriga närstående parter
[member]

Detta element står för närstående parter som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Närstående
parter [member]]

upplysningar: IAS 24 19 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

En separat del av eget kapital som utgör reserver i eget kapital,
exklusive balanserade vinstmedel. [Se: Balanserade vinst
medel]

exempel: IAS 1 78 e

Övriga reserver [member]

Detta element står för en separat del av eget kapital som utgör
reserver i eget kapital, exklusive balanserade vinstmedel. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Reserver i eget kapital”,
om inget annat element används. [Se: Balanserade vinstmedel]

upplysningar: IAS 1 106,
upplysningar: IAS 1 79 b

X duration,
credit

Övriga inkomster

Beloppet för intäkter som härrör från källor som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Övriga återföringar av avsätt
ningar

Beloppet för återföringar av avsättningar som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 1 98 g

OtherShorttermEmployeeBenefits

X duration,
debit

Andra kortfristiga ersättningar
till anställda

Beloppet för kostnader från ersättningar till anställda (utöver
ersättningar vid uppsägning), som förväntas regleras helt inom
tolv månader efter utgången av den rapportperiod under vilken
de anställda utför tjänsterna, som företaget inte redovisar se
parat i samma rapport eller not. [Se: Kostnad för ersättningar
till anställda]

allmän praxis: IAS 19 9

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

member

ifrs-full

OtherRevenue

ifrs-full

ifrs-full

Övriga reserver

Övriga reserver [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för andra kortfristiga avsättningar än avsättningar för
ersättningar till anställda. [Se: Avsättningar]

Hänvisningar

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Andra kortfristiga avsättningar

upplysningar: IAS 1 78 d

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAsset
sTransferred

X instant,
credit

Andra överförda materiella el Det verkliga värdet per förvärvstidpunkten av andra materiella upplysningar: IFRS 3 B64 f ii
ler immateriella tillgångar
eller immateriella tillgångar (inklusive en verksamhet/rörelse
eller ett dotterföretag som tillhör förvärvaren) som överförts
som ersättning vid ett rörelseförvärv, som företaget inte redo
visar separat i samma not. [Se: Andra immateriella tillgångar
än goodwill; Rörelseförvärv [member]; Dotterföretag [mem
ber]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
X duration,
tionBetweenAccountingProfitAnd debit
TaxExpenseIncome

Andra skatteeffekter till följd
av avstämning mellan redo
visat resultat och skattekost
nader (skatteintäkter)

Det belopp som motsvarar skillnaden mellan skattekostnader
(skatteintäkter) och redovisat resultat multiplicerat med gäl
lande skattesatser, och som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Redovisat resultat; Gällande
skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForReconci
liationBetweenAccountingPro
fitAndTaxExpenseIncome

X.XX
duration

Andra skattesatseffekter till
följd av avstämning mellan
redovisat resultat och skatte
kostnader (skatteintäkter)

Skattesatseffekter, sammanlagt, till följd av en avstämning
mellan den genomsnittliga effektiva skattesatsen och gällande
skattesats, som företaget inte redovisar separat i avstämningen.
[Se: Genomsnittlig effektiv skattesats; Gällande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

OtherTemporaryDifferencesMem
ber

member

Andra temporära skillnader
[member]

Detta element står för temporära skillnader som företaget inte
redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Temporära
skillnader [member]]

allmän praxis: IAS 12 81 g

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Övriga intäkter (kostnader)
från handel med finansiella
instrument

Beloppet för intäkter (kostnader) från handel med finansiella
instrument som företaget inte redovisar separat i samma rap
port eller not. [Se: Intäkter (kostnader) från handel med fi
nansiella instrument]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEntity
AndCapitalised

X duration,
credit

Annat arbete som utförts av
företaget och dragits av

Företagets eget arbete som har dragits av från poster som
ursprungligen klassificerats som kostnader, och som företaget
inte redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 1 IG6, allmän praxis:
IAS 1 85

ifrs-full

daOutflowsOfCashFromInvesting
Activities

X duration,
credit

Kassautflöden från investe
ringsverksamhet

Kassautflödet från investeringsverksamheten.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Jord- och skogsbrukets pro
duktion

Företagets produktion av jord- och skogsbruksprodukter.

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade
ByEntityRelatedPartyTransactions

X instant,
credit

Utestående åtaganden som in
gåtts av företaget, transaktio
ner med närstående parter

Beloppet för utestående åtaganden som ingåtts av företaget i
transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående parter
[member]]

upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade
OnBehalfOfEntityRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Utestående åtaganden som in
gåtts på företagets vägnar,
transaktioner med närstående
parter

Beloppet för utestående åtaganden som ingåtts på företagets
vägnar i transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående
parter [member]]

upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFairVa
lueModel

X instant,
debit

Rörelsefastigheter som vär
deras enligt metoden med
verkligt värde för förvalt
ningsfastigheter

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som motsvarar
rörelsefastigheter värderade till verkligt värde enligt metoden
för förvaltningsfastigheter i enlighet med punkt 29A i IAS 16.
[Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 29B –
ikraftträdande 2021-01-01

Utestående balanser för trans
aktioner med närstående parter
[abstract]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 870

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

OwneroccupiedPropertyMeasure
dUsingInvestmentPropertyFairVa
lueModelMember

member

Rörelsefastigheter som vär
deras till verkligt värde enligt
metoden för förvaltningsfas
tigheter [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar rörelsefastigheter som värderas till
verkligt värde enligt metoden för förvaltningsfastigheter i en
lighet med punkt 29A i IAS 16. [Se: Materiella anläggnings
tillgångar]

upplysningar: IAS 16 29B –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ParentMember

member

Moderföretag [member]

Detta element står för företag som har bestämmande inflytande
över ett eller flera företag.

upplysningar: IAS 24 19 a

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetweenG
roupEntitiesRelatedPartyTrans
actions

X duration

Deltagande i förmånsbestämd
plan som delar risker mellan
koncernföretag, transaktioner
med närstående parter

Omfattningen av företagets deltagande i en förmånsbestämd
plan som delar risker mellan koncernföretag. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]; Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 22

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX
instant

Nominellt värde per aktie

Det nominella värdet per aktie.

upplysningar: IAS 1 79 a iii

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Förfallna betalningar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 7 35N, allmän
praxis: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Förfallna betalningar [member]

Detta element står för alla förfallna betalningar. Det utgör även exempel: IFRS 7 35N, allmän
standardvärdet för axeln ”Förfallna betalningar”, om inget an praxis: IFRS 7 37 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
nat element används.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Ökningen (minskningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången) till följd av kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder samt vinster (förluster) från regleringar.
[Se: Vinster (förluster) från regleringar, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång); Förmånsbestämd nettoskuld (nettotill
gång)]

upplysningar: IAS 19 141 d

PastServiceCostAndGainsLos
X duration,
sesArisingFromSettlementsNetDe credit
finedBenefitLiabilityAsset

Kostnader avseende tjänst
göring under tidigare perioder
samt vinster (förluster) från
regleringar, förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAbstract

Kostnader avseende tjänst
göring under tidigare perioder
samt vinster (förluster) från
regleringar, förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång) [ab
stract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Kostnader avseende tjänst
göring under tidigare perioder,
förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång)

Ökningen (minskningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången) till följd av kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder. Kostnader avseende tjänstgöring under
tidigare perioder är den förändring av nuvärdet av den för
månsbestämda förpliktelsen för anställdas tjänstgöring under
tidigare perioder som härrör från en ändring i planen (in
förande eller återkallande eller ändring av en förmånsbestämd
plan) eller en reducering av företaget (en betydande minskning
av antalet anställda som omfattas av en plan). [Se: Förmåns
bestämd nettoskuld (nettotillgång); Förmånsbestämda planer
[member]]

upplysningar: IAS 19 141 d

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Skulder avseende inköp av
energi

Beloppet för skulder avseende inköp av energi.

allmän praxis: IAS 1 78
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PayablesForPurchaseOfNonc
urrentAssets

X instant,
credit

Skulder avseende inköp av
anläggningstillgångar

Beloppet för skulder avseende inköp av anläggningstillgångar.
[Se: Anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Skulder avseende andra sociala
avgifter än inkomstskatt

Det belopp som ska betalas avseende andra sociala avgifter än
inkomstskatt. Inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och
utländska skatter som baseras på företagets skattepliktiga re
sultat. Inkomstskatter innefattar även kupongskatter som er
läggs av dotterföretag, intresseföretag eller samarbetsarrange
mang vid utdelning till det rapporterande företaget.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Utbetalningar avseende kost
nader för skuldemissioner

Kassautflödet för kostnader avseende skuldemissioner.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentProjec
tExpenditure

X duration,
credit

Utbetalningar av utgifter avse Kassautflödet för utgifter avseende utvecklingsprojekt.
ende utvecklingsprojekt

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndEva
luationExpenses

X duration,
credit

Utbetalningar av utgifter avse
ende prospektering efter samt
utvärdering av mineraltill
gångar

Kassautflödet för företagets prospekterings- och utvärderings
utgifter vid sökandet efter och värdering av mineraltillgångar
innan den tekniska möjligheten och den kommersiella ge
nomförbarheten att utvinna en mineraltillgång kan påvisas.

allmän praxis: IAS 7 14

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAndClaim
sAnnuitiesAndOtherPolicyBene
fits

X duration,
credit

Utbetalningar avseende
premie- och skadebetalningar,
livräntor samt andra betal
ningar till förmån för försäk
ringstagare

Kassautflödet för premie- och skadebetalningar, livräntor samt
andra betalningar till förmån för försäkringstagare.

exempel: IAS 7 14 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Utbetalningar av kostnader
avseende aktieemissioner

Kassautflödet för kostnader avseende aktieemissioner.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOwners
hipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Utbetalningar till följd av för
ändringar i ägarandel i dotter
företag som inte leder till för
lust av bestämmande infly
tande

Kassautflödet för förändringar i ägarandel i dotterföretag som
inte leder till förlust av bestämmande inflytande. [Se: Dotter
företag [member]]

upplysningar: IAS 7 42 A,
upplysningar: IAS 7 42B

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Utbetalningar avseende kont
rakt som innehas för omsätt
ning i handelsverksamhet

Kassautflödet för kontrakt som innehas för omsättning i
handelsverksamhet.

exempel: IAS 7 14 g

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Utbetalningar från planen, för Minskningen (ökningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
månsbestämd nettoskuld (net (nettotillgången) till följd av utbetalningar från planen. [Se:
totillgång)
Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 g

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettlements
NetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Utbetalningar avseende regle
ringar, förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång)

Minskningen (ökningen) i den förmånsbestämda nettoskulden
(nettotillgången) till följd av utbetalningar från planen avse
ende regleringar. [Se: Vinster (förluster) från regleringar, för
månsbestämd nettoskuld (nettotillgång); Förmånsbestämd net
toskuld (nettotillgång); Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 141 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PaymentsInRespectOfSettlements
ReimbursementRights

X duration,
credit

Utbetalningar avseende regle
ringar, rättigheter till ersättning

Minskningen (ökningen) i rättigheter till ersättning till följd av
betalningar avseende regleringar. [Se: Vinster (förluster) från
regleringar, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång); För
månsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 141 g

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Utbetalningar av skulder i
samband med leasing, klas
sificerade som hänförliga till
finansieringsverksamhet

Kassautflödet för utbetalningar av skulder i samband med
leasing, klassificerade som hänförliga till finansieringsverk
samhet. [Se: Skulder i samband med leasing]

exempel: IAS 7 17 e

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X duration,
credit

Utbetalningar av andra eget
kapitalinstrument

Kassautflödet för utbetalningar avseende egetkapitalinstrument
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedeemEn X duration,
titysShares
credit

Utbetalningar för återköp eller
inlösen av företagets aktier

Kassautflödet för återköp eller inlösen av företagets aktier.

exempel: IAS 7 17 b

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEmp
loyees

X duration,
credit

Utbetalningar avseende löner
och andra personalutgifter

Kassautflödet för löner och andra personalutgifter.

exempel: IAS 7 14 d

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAcqui
reAssetsHeldForRentalToOther
sAndSubsequentlyHeldForSale

X duration,
credit

Betalning för att tillverka eller
förvärva tillgångar som inne
has för uthyrning till andra och
därefter för försäljning

Kassautflödet för att tillverka eller förvärva tillgångar som
innehas för uthyrning till andra och därefter för försäljning.

exempel: IAS 7 14

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Utbetalningar till leverantörer
för varor och tjänster

Kassautflödet till leverantörer för varor och tjänster.

exempel: IAS 7 14 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServicesAndToAndOnBehal
fOfEmployees

X duration,
credit

Utbetalningar till leverantörer
Kassautflödet för utbetalningar till leverantörer för varor och
för varor och tjänster samt lö tjänster samt löner och andra personalutgifter.
ner och andra personalutgifter

allmän praxis: IAS 7 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlansMem
ber

member

Förmånsbestämda planer för
pension [member]

Detta element står för förmånsbestämda planer för pension.
[Se: Förmånsbestämda planer [member]]

allmän praxis: IAS 19 138 b

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX
duration

Procentuell andel av företagets
intäkter

Den procentuella andelen av företagets intäkter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IFRS 8 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInActuarialAssumption

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
möjlig minskning i aktuariella
antaganden

Den rimligen möjliga procentuella andelen av en minskning i
de aktuariella antaganden som används för att fastställa nu
värdet av den förmånsbestämda förpliktelsen. [Se: Aktuariella
antaganden [member]]

upplysningar: IAS 19 145 a

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
möjlig minskning i riskexpo
nering som härrör från avtal
som faller inom tillämpnings
området för IFRS 17

Den procentuella andelen av den rimligen möjliga minsk
ningen i riskexponering som härrör från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 128 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
möjlig minskning i icke ob
serverbara indata, tillgångar

Den procentuella andelen av en rimligen möjlig minskning i
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
icke observerbara indata som används vid värdering till verk
ligt värde av tillgångar.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputEn
titysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
möjlig minskning i icke ob
serverbara indata, företagets
egna egetkapitalinstrument

Den procentuella andelen av en rimligen möjlig minskning i
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
icke observerbara indata som används vid värdering till verk
ligt värde av företagets egna egetkapitalinstrument.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
DecreaseInUnobservableInputLia
bilities

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
möjlig minskning i icke ob
serverbara indata, skulder

Den procentuella andelen av en rimligen möjlig minskning i
allmän praxis: IFRS 13 93 h ii
icke observerbara indata som används vid värdering till verk
ligt värde av skulder.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
IncreaseInActuarialAssumption

X.XX
instant

Procentuell andel av rimlig
möjlig ökning i aktuariella
antaganden

Den rimliga möjliga procentuella andelen av en ökning i de
aktuariella antaganden som används för att fastställa nuvärdet
av den förmånsbestämda förpliktelsen. [Se: Aktuariella anta
ganden [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
IncreaseInRiskExposureThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
Den procentuella andelen av den rimligen möjliga ökningen i upplysningar: IFRS 17 128 a –
möjlig ökning i riskexponering riskexponering som härrör från avtal som faller inom tillämp ikraftträdande 2021-01-01
som härrör från avtal som fal ningsområdet för IFRS 17.
ler inom tillämpningsområdet
för IFRS 17

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
IncreaseInUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
Den procentuella andelen av en rimligen möjlig ökning i icke
möjlig ökning i icke observer observerbara indata som används vid värdering till verkligt
värde av tillgångar.
bara indata, tillgångar

upplysningar: IAS 19 145 a
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allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PercentageOfReasonablyPossible
IncreaseInUnobservableInputEnti
tysOwnEquityInstruments

X.XX
instant

Procentuell andel av rimligen
Den procentuella andelen av en rimligen möjlig ökning i icke
möjlig ökning i icke observer observerbara indata som används vid värdering till verkligt
värde av företagets egna egetkapitalinstrument.
bara indata, företagets egna
egetkapitalinstrument

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossible
IncreaseInUnobservableInputLia
bilities

X.XX
instant

Den procentuella andelen av en rimligen möjlig ökning i icke
Procentuell andel av rimligen
möjlig ökning i icke observer observerbara indata som används vid värdering till verkligt
bara indata, skulder
värde av skulder.

allmän praxis: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInte
restsAcquired

X.XX
instant

Procentuell andel av förvär
vade egetkapitalandelar som
medför rösträtt

Den procentuella andelen av förvärvade egetkapitalandelar som upplysningar: IFRS 3 B64 c
medför rösträtt i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [mem
ber]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Prestationsåtaganden [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 15 119

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

member

Prestationsåtaganden [member]

Detta element står för alla prestationsåtaganden. Ett presta
tionsåtagande är ett löfte i ett avtal med en kund om att till
kunden överföra antingen a) en vara eller tjänst (eller en
uppsättning varor eller tjänster) som är distinkt (distinkta), eller
b) en serie av olika varor och tjänster som i allt väsentligt är
desamma och följer samma mönster för överföring till kunden.
Detta element utgör även standardvärdet för axeln ”Pres
tationsåtaganden”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 15 119
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PerformanceObligationsSatisfie
dAtPointInTimeMember

member

Prestationsåtaganden som
uppfylls vid en viss tidpunkt
[member]

Detta element står för prestationsåtaganden som uppfylls vid
en viss tidpunkt. Ett företag uppfyller ett prestationsåtagande
vid en tidpunkt om prestationsåtagandet inte uppfylls över tid.
[Se: Prestationsåtaganden [member]]

upplysningar: IFRS 15 125

ifrs-full

PerformanceObligationsSatisfie
dOverTimeMember

member

Prestationsåtaganden som
uppfylls över tid [member]

Detta element står för prestationsåtaganden som uppfylls över
tid. Ett företag uppfyller ett prestationsåtagande över tid om a)
kunden samtidigt erhåller och förbrukar de fördelar som till
handahålls genom företagets prestation när företaget fullgör ett
åtagande, b) företagets prestation skapar eller förbättrar en
tillgång (t.ex. pågående arbete) som kunden kontrollerar när
tillgången skapas eller förbättras, eller c) företagets prestation
skapar inte en tillgång med en alternativ användning för fö
retaget och företaget har rätt till betalning för prestation som
uppnåtts till dato. [Se: Prestationsåtaganden [member]]

upplysningar: IFRS 15 124

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

text

Period som finansiella rappor
ter omfattar

En beskrivning av den period som de finansiella rapporterna
eller noterna omfattar.

upplysningar: IAS 1 51 c

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Förvaltningstillgångar, till
verkligt värde

Det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer.
Förvaltningstillgångar innefattar tillgångar som innehas av en
pensionsstiftelse och försäkringsbrev som är en förvaltnings
tillgång. [Se: Till verkligt värde [member]]

allmän praxis: IAS 19 57 a

ifrs-full

PlanAssetsMember

member

Förvaltningstillgångar [mem
ber]

Detta element står för tillgångar i förmånsbestämda planer.
Förvaltningstillgångar omfattar a) tillgångar som innehas av en
pensionsstiftelse, och b) försäkringsbrev som är en förvalt
ningstillgång.

upplysningar: IAS 19 140 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PlantsMember

member

Växter [member]

Detta element står för producerande växter.

allmän praxis: IAS 41 41

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagement
FeeIncome

X duration,
credit

Avgiftsintäkter för portföljer
samt andra förvaltningsavgift
sintäkter

Beloppet för intäkter som redovisas från förvaltningsavgifter
för portföljer samt andra förvaltningsavgifter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaidRecei X duration,
vedConsistingOfCashAndCas
credit
hEquivalents

Andel av ersättning som er
lagts (erhållits) som består av
likvida medel

Andelen erlagd eller erhållen ersättning som består av likvida
medel med avseende på både erhållande och förlust av be
stämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksam
heter. [Se: Dotterföretag [member]; Likvida medel; Erlagd
(erhållen) ersättning]

upplysningar: IAS 7 40 b

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni
sedWhenControlOfSubsidiaryIs
LostAttributableToDerecognis
ingRegulatoryDeferralAccountBa
lancesInFormerSubsidiary

X duration,
credit

Andel av vinster (förluster)
som redovisas vid förlust av
bestämmande inflytande, hän
förlig till borttagande av sal
dona på konton för uppskjuten
reglering i ett tidigare dotter
företag

Den andel av vinsterna (förlusterna) vid förlust av bestäm
mande inflytande som är hänförlig till borttagande av saldona
på konton för uppskjuten reglering i ett tidigare dotterföretag.
[Se: Vinster (förluster) som redovisas när kontrollen över
dotterföretag förloras; saldona på konton för uppskjuten re
glering [member]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 14 B28

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecogni
sedWhenControlOfSubsidiaryIs
LostAttributableToRecognising
InvestmentRetainedInFormerSub
sidiary

X duration,
credit

Andel av vinster (förluster)
som redovisas vid förlust av
bestämmande inflytande, hän
förlig till redovisning av kvar
varande innehav i ett tidigare
dotterföretag

Den andel av vinsterna (förlusterna) vid förlust av bestäm
upplysningar: IFRS 12 19 a
mande inflytande som är hänförlig till redovisning av eventu
ella kvarvarande innehav i ett tidigare dotterföretag till verkligt
värde på det datum då kontrollen upphör. [Se: Vinster (för
luster) som redovisas när kontrollen över dotterföretag förloras;
Dotterföretag [member]]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PostemploymentBenefitExpense
DefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Utgifter för förmåner efter an Beloppet för utgifter för förmåner efter anställningen som av allmän praxis: IAS 19 5
ser förmånsbestämda planer. [Se: Förmånsbestämda planer
ställningen, förmånsbestämda
planer
[member]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitExpense
DefinedContributionPlans

X duration,
debit

Belopp för utgifter för ersätt
ningar efter avslutad anställ
ning, förmånsbestämda planer

Belopp för utgifter för ersättningar efter avslutad anställning,
avgiftsbestämda planer. Avgiftsbestämda planer är planer för
ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget
betalar fastställda avgifter till ett separat företag (en fond) och
inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala
ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga tillgångar för
att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till
anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare
perioder.

upplysningar: IAS 19 53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefined
BenefitPlansMember

member

Förmånsbestämda planer för
sjukvård efter anställning
[member]

Detta element står för förmånsbestämda planer för sjukvård
efter anställning. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 138 b

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTrans
actionsMember

member

Potentiella stamaktier [mem
ber]

Detta element står för potentiella stamaktier. [Se: Stamaktier
[member]]

exempel: IAS 10 22 f

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

member

Kraftverkstillgångar [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som motsvarar tillgångar i form av kraftverk. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PrecontractCostsMember

member

Utgifter före det att avtal ingås
[member]

Detta element står för en kategori av tillgångar redovisade från
kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder som
utgör utgifter före det att avtalet ingås. [Se: Tillgångar redo
visade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med
kunder]

exempel: IFRS 15 128 a

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Preferensaktier [member]

Detta element står för egetkapitalinstrument som i vissa
aspekter är överordnade stamaktier, men underordnade
skuldebrev i fråga om fordringar. [Se: Stamaktier [member]]

allmän praxis: IAS 1 79 a

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsu
rance

X duration,
credit

Tecknade premier, netto efter
avgiven återförsäkring

Beloppet för tecknade premier, netto efter avgiven återförsäk allmän praxis: IAS 1 85
ring med tredje parter.

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

member

Risker i samband med förtida
inlösen [member]

Detta element står för den typ av risk som en part i en
finansiell tillgång ådrar sig i form av en finansiell förlust på
grund av att den andra parten betalar i förtid tidigare eller
senare än väntat. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG32, exempel:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Förskottsbetalningar

Fordringar som motsvarar belopp som betalats för varor och
tjänster innan de har levererats.

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome

X instant,
debit

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Beloppet för förtida inlösen och upplupna intäkter. [Se: Förtida
inlösen; upplupna intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome
Abstract

Förtida inlösen och upplupna
intäkter [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PresentationOfLeasesForLessee
Abstract

Sammanfattning av leasing
avtal för leasetagare [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproach
Abstract

Sammanfattning av överlapp
ningsmetoden [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitO
bligationMember

member

Nuvärde för förmånsbestämda
förpliktelser [member]

Detta element står för nuvärdet för förmånsbestämda förplik
telser. Nuvärdet av en förmånsbestämd förpliktelse är nuvärdet
av de förväntade framtida betalningar, utan avdrag för värdet
av eventuella förvaltningstillgångar, som krävs för att reglera
en förpliktelse som härrör från anställdas tjänstgöring under
innevarande period och tidigare perioder.

upplysningar: IAS 19 140 a ii

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Tidigare redovisningsprinciper
[member]

Detta element står för den redovisningsgrund som företaget
använde omedelbart före övergången till IFRS. [Se:
IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 24, allmän
praxis: IFRS 1 30, upplysningar:
IFRS 1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Tidigare angivna upplysningar
[member]

Detta element står för de upplysningar som tidigare angetts i
de finansiella rapporterna (dvs. före retroaktiv tillämpning eller
retroaktiv omräkning).

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX
duration

Rörelser i prisindex

Rörelserna i det allmänna prisindex som används för att räkna
om redovisningsinformation för ett företag vars funktionella
valuta är ett höginflationslands valuta.

upplysningar: IAS 29 39 c

IAS
IAS
IAS
IAS

1
8
8
8

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardAgree
mentsToPurchaseFinancialAssets
ForCash

X instant,
credit

Priser fastställda i terminsk
ontrakt för att köpa finansiella
tillgångar för kontanter

Priser fastställda i terminskontrakt för att köpa finansiella till exempel: IFRS 7 B11D b
gångar för kontanter.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Företagets huvudsakliga verk
samhet

Den ort där företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAs
sociate

text

Intresseföretags huvudsakliga
verksamhetsort

Ett intresseföretags huvudsakliga verksamhetsort. [Se: Huvud upplysningar: IAS 27 16 b ii,
saklig verksamhetsort; Intresseföretag [member]]
upplysningar: IAS 27 17 b ii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
text
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProducedFor
PublicUse

Huvudsaklig verksamhetsort
för företag vars koncernredo
visningar har tagits fram för
offentligt bruk

Den huvudsakliga verksamhetsorten för företagets yttersta eller upplysningar: IAS 27 16 a
något mellanvarande moderföretag vars koncernredovisningar
som följer reglerna i IFRS har tagits fram för offentligt bruk.
[Se: Koncernredovisning [member]; IFRS-standarder [membe
r]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoint
Operation

text

Huvudsaklig verksamhetsort
för gemensam verksamhet

Den huvudsakliga verksamhetsorten för gemensam verksam
het. [Se: Gemensamma verksamheter [member]; Huvudsaklig
verksamhetsort]

upplysningar: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoint
Venture

text

Joint ventures huvudsakliga
verksamhetsort

Ett joint ventures huvudsakliga verksamhetsort. [Se: Huvud
saklig verksamhetsort; Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 16 b ii,
upplysningar: IAS 27 17 b ii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iii

upplysningar: IAS 1 138 a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfSub
sidiary

text

Dotterföretags huvudsakliga
verksamhetsort

Ett dotterföretags huvudsakliga verksamhetsort. [Se: Huvud
saklig verksamhetsort; Dotterföretag [member]]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Sannolikhet för fallissemang
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 7 IG20C, exempel:
IFRS 7 35M

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasuremen member
tInputMember

Sannolikhet för fallissemang,
värderingsindata [member]

Detta element står för sannolikheten för fallissemang som an exempel: IFRS 13 93 d, exempel:
vänds som värderingsindata.
IFRS 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Sannolikhet för fallissemang
[member]

Detta element står för alla sannolikheter för fallissemang.

exempel: IFRS 7 IG20C, exempel:
IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Inkomster från upplåning,
klassificerad som hänförlig till
finansieringsverksamhet

Kassainflödet från erhållen upplåning. [Se: Upplåning]

exempel: IAS 7 17 c

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOwners
hipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Inkomster till följd av föränd Kassainflödet från förändringar i ägarandel i dotterföretag som
ringar i ägarandel i dotterföre inte leder till förlust av bestämmande inflytande. [Se: Dotter
tag som inte leder till förlust
företag [member]]
av bestämmande inflytande

upplysningar: IAS 7 42 A,
upplysningar: IAS 7 42B

ifrs-full

ProceedsFromContributions
OfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Kassainflödet från överföringar av innehav utan bestämmande
Inkomster från överföring av
innehav utan bestämmande in inflytande. [Se: Innehav utan bestämmande inflytande]
flytande

allmän praxis: IAS 7 17

IAS 27 16 b ii,
IAS 27 17 b ii,
IFRS 12 12 b,
IFRS 12 19B b
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProceedsFromCurrentBorrowings

X duration,
debit

Inkomster från kortfristig upp Kassainflödet från erhållen kortfristig upplåning. [Se: Kort
låning
fristig upplåning]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplora
tionAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Inkomster från avyttring av
prospekterings- och utvär
deringstillgångar

Kassainflödet från avyttringar av prospekterings- och utvär
deringstillgångar. [Se: Prospekterings- och utvärderingstill
gångar [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMining
Assets

X duration,
debit

Inkomster från avyttring av
tillgångar avseende gruvdrift

Kassainflödet från avyttringar av tillgångar avseende gruvdrift.
[Se: Tillgångar avseende gruvdrift]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNonc
urrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Inkomster från avyttring av
anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som är klas
sificerade som att de innehas
för försäljning samt avveck
lade verksamheter

Kassainflödet från avyttringar av anläggningstillgångar eller
avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för
försäljning samt avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade
verksamheter [member]; Avyttringsgrupper klassificerade som
att de innehas för försäljning [member]; Långfristiga tillgångar
och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för
försäljning]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOilAnd
GasAssets

X duration,
debit

Inkomster från avyttring av
olje- och gastillgångar

Kassainflödet från avyttringar av olje- och gastillgångar. [Se:
Olje- och gastillgångar]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMaturi
tyOfAvailableforsaleFinancialAs
sets

X duration,
debit

Inkomster från avyttring av fi Kassainflödet från avyttringar av finansiella tillgångar som kan
nansiella tillgångar som kan
säljas eller när de förfaller till betalning. [Se: Finansiella till
säljas eller när de förfaller till gångar som kan säljas]
betalning

allmän praxis: IAS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProceedsFromDisposalsOfProper X duration,
tyPlantAndEquipmentIntangible
debit
AssetsOtherThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOtherNoncurren
tAssets

Inkomster från avyttring av
materiella anläggningstillgång
ar, andra immateriella till
gångar än goodwill, förvalt
ningsfastigheter och övriga
anläggningstillgångar

Kassainflödet från avyttringar av materiella anläggningstill
gångar, andra immateriella tillgångar än goodwill, förvalt
ningsfastigheter och övriga anläggningstillgångar. [Se: Andra
immateriella tillgångar än goodwill; Förvaltningsfastigheter;
Övriga anläggningstillgångar; Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions

X duration,
debit

Inkomster från utnyttjande av
optioner

Kassainflödet från utnyttjande av optioner.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromGovern
X duration,
mentGrantsClassifiedAsFinancing debit
Activities

Inkomster från statliga bidrag,
klassificerade som hänförliga
till finansieringsverksamhet

Kassainflödet från statliga bidrag, klassificerade som hänförliga
till finansieringsverksamhet. [Se: Den offentliga sektorn
[member]; Statliga bidrag]

allmän praxis: IAS 20 28

ifrs-full

ProceedsFromGovern
mentGrantsClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
debit

Inkomster från statliga bidrag,
klassificerade som investe
ringsverksamhet

Kassainflödet från statliga bidrag, klassificerade som investe
ringsverksamhet. [Se: Den offentliga sektorn [member]; Stat
liga bidrag]

allmän praxis: IAS 20 28

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
debit

Inkomster från emission av
obligationer, växlar och för
lagsbevis

Kassainflödet från emission av obligationer, växlar och för
lagsbevis.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdinaryS
hares

X duration,
debit

Inkomster från emission av
stamaktier

Kassainflödet från emission av stamaktier. [Se: Stamaktier
[member]]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferenceS X duration,
hares
debit

Inkomster från emission av
preferensaktier

Kassainflödet från emission av preferensaktier. [Se: Prefe
rensaktier [member]]

allmän praxis: IAS 7 17
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProceedsFromIssueOfSubordina
tedLiabilities

X duration,
debit

Inkomster från emission av
efterställda skulder

Kassainflödet från emission av efterställda skulder. [Se: Ef
terställda skulder]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherEquity
Instruments

X duration,
debit

Inkomster från emission av
andra egetkapitalinstrument

Kassainflödet från emission av egetkapitalinstrument som fö
retaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

exempel: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Inkomster från emission av
aktier

Kassainflödet från emission av aktier.

exempel: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorro
wings

X duration,
debit

Inkomster från långfristig
upplåning

Kassainflödet från erhållen långfristig upplåning. [Se: Upp
låning]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
Kassainflödet från försäljning av andra anläggningstillgångar
andra anläggningstillgångar,
som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not,
klassificerad som investerings klassificerad som investeringsverksamhet. [Se: Tillgångar]
verksamhet

exempel: IAS 7 16 b

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfTrea
suryShares

X duration,
debit

Inkomster från försäljning eller
emission av egna aktier

Kassainflödet från försäljning eller emission av egna aktier.
[Se: Försäljning eller emission av egna aktier; Egna aktier]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologica
lAssets

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
biologiska tillgångar

Kassainflödet från försäljning av biologiska tillgångar. [Se:
Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 7 16
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProceedsFromSalesOfIntangible
AssetsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
immateriella tillgångar, klas
sificerad som investerings
verksamhet

Kassainflödet från försäljning av immateriella tillgångar, klas exempel: IAS 7 16 b
sificerad som investeringsverksamhet. [Se: Immateriella till
gångar andra än goodwill]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
intressen i intresseföretag

Kassainflödet från försäljning av intressen i intresseföretag.
[Se: Intresseföretag [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestment
Property

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
förvaltningsfastigheter

Kassainflödet från försäljning av förvaltningsfastigheter. [Se:
Förvaltningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestments X duration,
AccountedForUsingEquityMethod debit

Inkomster från försäljning av
investeringar som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden

Kassainflödet från försäljning av investeringar som redovisas allmän praxis: IAS 7 16
enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar redovisade en
ligt kapitalandelsmetoden]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestments X duration,
OtherThanInvestmentsAccounted debit
ForUsingEquityMethod

Inkomster från försäljning av
andra investeringar än in
vesteringar som redovisas en
ligt kapitalandelsmetoden

Kassainflödet från försäljning av andra investeringar än in
vesteringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se:
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Andra
investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalan
delsmetoden]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfPropertyP
lantAndEquipmentClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
materiella anläggningstillgång
ar, klassificerad som investe
ringsverksamhet

Kassainflödet från försäljning av materiella anläggningstill
gångar, klassificerad som investeringsverksamhet. [Se: Mate
riella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 7 16 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProceedsFromSalesOrMaturityOf
FinancialInstrumentsClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
debit

Inkomster från försäljning av
finansiella instrument eller
som uppstår när de förfaller till
betalning, klassificerad som
investeringsverksamhet

Kassainflödet från försäljning av finansiella instrument eller
som uppstår när de förfaller till betalning, klassificerad som
investeringsverksamhet. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Inkomster från överförings
aktivitet under den period när
den största överföringsaktivi
teten ägde rum

Det inkomstbelopp som redovisats från överföring av finansi upplysningar: IFRS 7 42G c iii
ella tillgångar under den del av rapportperioden när den största
överföringsaktiviteten ägde rum, när det totala beloppet intäk
ter från överföringsaktiviteten (som uppfyller villkoren för
borttagning från ///balansräkningen) inte är jämnt fördelat un
der rapportperioden. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Kortfristiga produktionsför
nödenheter

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden produktionsförnödenheter som ska användas i pro
duktionsprocessen. [Se: Varulager]

exempel: IAS 1 78 c, allmän
praxis: IAS 2 37

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Produkter och tjänster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 a,
upplysningar: IFRS 8 32

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

member

Produkter och tjänster [mem
ber]

Detta element står för företagets produkter och tjänster. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Produkter och tjänster”,
om inget annat element används.

exempel: IFRS 15 B89 a,
upplysningar: IFRS 8 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Utgifter för konsulttjänster

Utgifter som betalas eller ska betalas för konsulttjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Rörelseresultat

Dokumentationsbeteckning

Totala intäkter minus kostnader från kvarvarande och av
vecklade verksamheter, exklusive komponenterna i övrigt to
talresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

Hänvisningar

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Rörelseresultat [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbstract

Vinst (förlust), hänförlig till
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Vinst (förlust), hänförlig till
Den vinst (förlust) från kvarvarande och avvecklade verksam upplysningar: IAS 1 81B a i,
innehav utan bestämmande in heter som kan hänföras till innehav utan bestämmande infly upplysningar: IFRS 12 12 e
tande. [Se: Rörelseresultat; Innehav utan bestämmande infly
flytande
tande]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Vinst (förlust) som kan hän
föras till moderföretagets ak
tieägare

Den vinst (förlust) som kan hänföras till moderföretagets ak
tieägare. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 1 106 d i,
upplysningar: IAS 1 81A a,
upplysningar: IAS 7 18 b,
upplysningar: IFRS 1 24 b,
upplysningar: IFRS 1 32 a ii,
exempel: IFRS 12 B10 b, exempel:
IFRS 17 113 b – ikraftträdande
2021-01-01, exempel: IFRS 4 39L
e – ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 8 28 b,
upplysningar: IFRS 8 23

upplysningar: IAS 33 70 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
Abstract

Vinst (förlust) som kan hän
föras till moderföretagets ak
tieägare [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdina
ryEquityHoldersOfParentEntity
IncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Vinst (förlust) som kan hän
föras till moderföretagets ak
tieägare, inklusive utspäd
ningseffekter

Den vinst (förlust) som kan hänföras till moderföretagets ak
tieägare, justerat för effekterna av alla potentiella stamaktier
som ger upphov till utspädningseffekt. [Se: Rörelseresultat]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Vinst (förlust) som kan hän
föras till moderföretagets ägare

Den vinst (förlust) från kvarvarande och avvecklade verksam upplysningar: IAS 1 81B a ii
heter som kan hänföras till moderföretagets ägare. [Se: Rörel
seresultat]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Resultat före skatt

Vinst (förlust) före skattekostnader eller skatteintäkter. [Se:
Rörelseresultat]

exempel: IAS 1 103, exempel: IAS
1 102, upplysningar: IFRS 5 33 b i,
exempel: IFRS 8 28 b, exempel:
IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tions

X duration,
credit

Vinst (förlust) från kvarva
rande verksamhet

Vinsten (förlusten) från kvarvarande verksamhet. [Se: Kvar
varande verksamheter [member]; Rörelseresultat]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Vinst (förlust) från kvarva
rande verksamheter, hänförlig
till innehav utan bestämmande
inflytande

Den vinst (förlust) från kvarvarande verksamhet som är hän
förlig till innehav utan bestämmande inflytande. [Se: Resultat
för kvarvarande verksamhet; Innehav utan bestämmande in
flytande]

exempel: IFRS 5 Exempel 11,
exempel: IFRS 5 33 d

upplysningar: IAS 33 70 a
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IAS 1 81A a,
IFRS 12 B12 b vi,
IFRS 8 28 b,
IFRS 8 23

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryEqui
tyHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Vinst (förlust) från kvarva
rande verksamhet som kan
hänföras till moderföretagets
aktieägare

Den vinst (förlust) från kvarvarande verksamhet som kan
hänföras till moderföretagets aktieägare. [Se: Kvarvarande
verksamheter [member]; Vinst (förlust) från kvarvarande
verksamhet]

upplysningar: IAS 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera
tionsAttributableToOrdinaryEqui
tyHoldersOfParentEntityInclu
dingDilutiveEffects

X duration,
credit

Vinst (förlust) från kvarva
rande verksamhet som kan
hänföras till moderföretagets
aktieägare, inklusive utspäd
ningseffekter

Den vinst (förlust) från kvarvarande verksamheter som kan
hänföras till moderföretagets aktieägare, justerat för effekterna
av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspäd
ningseffekt. [Se: Vinst (förlust) från kvarvarande verksamhet]

upplysningar: IAS 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rations

X duration,
credit

Vinst (förlust) för avvecklade
verksamheter

Vinst (förlust) för avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade
verksamheter [member]; Rörelseresultat]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Vinst (förlust) från avvecklade
verksamheter, hänförlig till in
nehav utan bestämmande in
flytande

Den vinst (förlust) från avvecklade verksamheter som är kan
hänföras till innehav utan bestämmande inflytande. [Se: Vinst
(förlust) för avvecklade verksamheter; Innehav utan bestäm
mande inflytande]

exempel: IFRS 5 Exempel 11,
exempel: IFRS 5 33 d

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntity

X duration,
credit

Vinst (förlust) från avvecklade Den vinst (förlust) från avvecklade verksamheter som kan
verksamheter som kan hänfö hänföras till moderföretagets aktieägare. [Se: Vinst (förlust) för
ras till moderföretagets aktieä avvecklade verksamheter]
gare

IAS 1 82 ea,
IAS 1 98 e,
IFRS 12 B12 b vii,
IFRS 5 33 a

upplysningar: IAS 33 70 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProfitLossFromDiscontinuedOpe
rationsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntityInclu
dingDilutiveEffects

X duration,
credit

Vinst (förlust) från avvecklade
verksamheter som kan hänfö
ras till moderföretagets aktieä
gare, inklusive utspädnings
effekter

Den vinst (förlust) från avvecklade verksamheter som kan
hänföras till moderföretagets aktieägare, justerat för effekterna
av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspäd
ningseffekt. [Se: Vinst (förlust) för avvecklade verksamheter]

upplysningar: IAS 33 70 a

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X duration,
credit

Vinst (förlust) från löpande
verksamhet

Vinsten (förlusten) från företagets löpande verksamhet. [Se:
Rörelseresultat]

exempel: IAS 32 IE33, allmän
praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X duration,
credit

Vinst (förlust), inklusive net
toförändring i saldona på kon
ton för uppskjuten reglering
hänförliga till resultat och net
toförändring i hänförlig upp
skjuten skatt

Vinst (förlust), inklusive nettoförändringen i saldona på konton
för uppskjuten reglering som är hänförliga till resultat och
nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Nettoför
ändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga
till resultat; Nettoförändring i uppskjuten skatt som härrör från
saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till re
sultat. Rörelseresultat]

upplysningar: IFRS 14 23

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDeferred
TaxAttributableToNoncontrolling
Interests

X duration,
credit

Vinst (förlust), inklusive net
toförändring i saldona på kon
ton för uppskjuten reglering
hänförliga till resultat och net
toförändring i hänförlig upp
skjuten skatt, hänförlig till in
nehav utan bestämmande in
flytande

Vinst (förlust), hänförlig till innehav utan bestämmande infly exempel: IFRS 14 IE1, exempel:
tande, inklusive nettoförändring i saldona på konton för upp IFRS 14 23
skjuten reglering som är hänförliga till resultat och nettoför
ändring i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Vinst (förlust), in
klusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten
reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt; Innehav utan bestämmande inflytande]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProfitLossIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDeferred
TaxAttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Vinst (förlust), inklusive net
toförändring i saldona på kon
ton för uppskjuten reglering
hänförliga till resultat och net
toförändring i hänförlig upp
skjuten skatt, hänförlig till
moderföretagets ägare

Vinst (förlust), hänförlig till moderföretagets ägare, inklusive
nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering
som är hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig
uppskjuten skatt. [Se: Vinst (förlust), inklusive nettoförändring
i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till
resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

exempel: IFRS 14 IE1, exempel:
IFRS 14 23

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Det förvärvade företagets re
sultat sedan förvärvstidpunkten

Det förvärvade företagets resultat sedan förvärvstidpunkten
innefattat i koncernens rapport över totalresultat för rapport
perioden. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IFRS 3 B64 q i

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X duration,
credit

Det förvärvade företagets re
sultat som om rörelseförvärvet
skett i början av perioden

Det förvärvade företagets resultat som om förvärvstidpunkten
för alla rörelseförvärv som skett under året hade varit per
början av räkenskapsåret. [Se: Rörelseförvärv [member]; Rö
relseresultat]

upplysningar: IFRS 3 B64 q ii

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesFor
FinancialAsset2011

X duration,
credit

Resultat som redovisats då
entreprenadtjänster utförts i
utbyte mot en finansiell till
gång

Det resultat som redovisats då entreprenadtjänster utförts i
utbyte mot en finansiell tillgång inom ramen för avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster [member]; Rörelseresultat]

upplysningar: SIC 29 6A

ifrs-full

X duration,
ProfitLossRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForIntan credit
gibleAsset2011

Resultat som redovisats då
entreprenadtjänster utförts i
utbyte mot en immateriell till
gång

Det resultat som redovisats då entreprenadtjänster utförts i
utbyte mot en immateriell tillgång inom ramen för avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekono
miska eller samhälleliga tjänster [member]; Rörelseresultat]

upplysningar: SIC 29 6A
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProfitsLossesOnDisposalOfInvest
mentsAndChangesInValueOfIn
vestments

X duration,
credit

Resultat vid avyttring av in
vesteringar och värdeföränd
ringar avseende investeringar

Resultatet vid avyttring av investeringar och värdeförändringar
avseende investeringar. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 26 35 b ix

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Programtillgångar

Beloppet för programtillgångar. [Se: Tillgångar]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyAmountContributedToFa
irValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Fastigheter, andel av förvalt
ningstillgångarnas verkliga
värde

Det belopp som fast egendom bidrar med till det verkliga
värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvalt
ningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer
[member]]

exempel: IAS 19 142 d

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementExpense

X duration,
debit

Utgifter för fastighetsutveck
ling och projektförvaltning

Beloppet för avgifter i samband med fastighetsutveckling och
projektförvaltning.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro
jectManagementIncome

X duration,
credit

Intäkter från fastighetsutveck
ling och projektförvaltning

Beloppet för intäkter från fastighetsutveckling och projektför
valtning.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdina X instant,
ryCourseOfBusiness
debit

Fastigheter som är avsedda för
försäljning i den löpande
verksamheten

Beloppet för fastigheter som är avsedda för försäljning i den
löpande verksamheten. Fastigheter är mark eller en byggnad –
eller del av en byggnad – eller båda.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyManagementExpense

Utgifter för fastighetsförvalt
ning

Beloppet för utgifter i samband med fastighetsförvaltning.
Fastigheter är mark eller en byggnad – eller del av en byggnad
– eller båda.

allmän praxis: IAS 1 112 c

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Materiella anläggningstill
gångar

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som a) innehas
för produktion eller distribution av varor eller tjänster, för
uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, och b)
förväntas användas under mer än en period.

Hänvisningar

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

upplysningar: IAS 1 54 a,
upplysningar: IAS 16 73 e

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Abstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusAxis

axis

Materiella anläggningstill
Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
gångar per status för operatio eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
nellt leasingavtal [axis]
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusMember

member

Materiella anläggningstill
Detta element står för alla materiella anläggningstillgångar när
gångar per status för operatio de delas upp per status för operationella leasingavtal av en
nellt leasingavtal [member]
leasegivare. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Materi
ella anläggningstillgångar per status för operationellt leasing
avtal”, om inget annat element används. [Se: Materiella an
läggningstillgångar]

upplysningar: IFRS 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountAtCostOfRevalue
dAssets

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång Beloppet för materiella anläggningstillgångar som skulle ha
ar, omvärderade tillgångar, till redovisats om de omvärderade tillgångarna varit redovisade till
anskaffningsvärde. [Se: Materiella anläggningstillgångar]
anskaffningsvärde

upplysningar: IAS 16 77 e

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfAssetsRetiredFro
mActiveUse

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång
ar, tillgångar som tagits ur
bruk och inte är klassificerade
som att de innehas för försälj
ning

Materiella anläggningstill
gångar [abstract]
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Beloppet för materiella anläggningstillgångar som tagits ur
exempel: IAS 16 79 c
bruk och inte är klassificerade som att de innehas för försälj
ning i enlighet med IFRS 5. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång Beloppet för materiella anläggningstillgångar till omvärderade
ar, omvärderade tillgångar
belopp. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
ExpendituresRecognisedForCon
structions

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång Beloppet för de utgifter som innefattas i det redovisade värdet
ar, utgifter som redovisats un för en materiell anläggningstillgång under tillgångens upp
förande. [Se: Redovisat värde [member]; Materiella anlägg
der tillgångens uppförande
ningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 74 b

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentFair
ValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Materiella anläggningstill
gångar för vilka verkligt värde
har använts som antaget an
skaffningsvärde

Värdet på materiella anläggningstillgångar för vilka verkligt
värde har använts som antaget anskaffningsvärde i rapporten
över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IFRS 1 30

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentGrossCarryingAmountFul
lyDepreciated

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång
ar, uppskrivet anskaffnings
värde eller helt avskrivna till
gångar som fortfarande an
vänds

Uppskrivet anskaffningsvärde för materiella anläggningstill
gångar som är helt avskrivna men som fortfarande används.
[Se: Redovisat bruttovärde [member]; Materiella anläggnings
tillgångar]

exempel: IAS 16 79 b

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentMem member
ber

Materiella anläggningstill
gångar [member]

Detta element står för materiella anläggningstillgångar. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Klasser av materiella
anläggningstillgångar”, om inget annat element används. [Se:
Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73, exempel:
IAS 36 127, exempel: IFRS 16 53

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentNot
SubjectToOperatingLeasesMem
ber

Materiella anläggningstill
gångar som inte omfattas av
operationella leasingavtal
[member]

Detta element står för materiella anläggningstillgångar som inte
omfattas av operationella leasingavtal. Leasingavtal vari de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet
av en underliggande tillgång i allt väsentligt inte överförs från
leasegivaren till leasetagaren. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]

upplysningar: IFRS 16 95

member
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentPled
gedAsSecurity

X instant,
debit

Materiella anläggningstill
gångar som lämnats som sä
kerhet

Materiella anläggningstillgångar som lämnats som säkerhet för
skulder. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 74 a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Materiella anläggningstill
gångar redovisade per för
värvstidpunkt

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för materiella
anläggningstillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se:
Materiella anläggningstillgångar; Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 3 B64 i, exempel:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
strictionsOnTitle

X instant,
debit

Materiella anläggningstillgång Beloppet för materiella anläggningstillgångar som omfattas av
ar, omvärderade tillgångar,
begränsningar av äganderätt. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]
begränsningar av äganderätt

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentReva
luationAbstract

Materiella anläggningstillgång
ar, omvärdering [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentReva X instant,
luationSurplus
credit

Materiella anläggningstillgång Det belopp i omvärderingsreserven som är hänförligt till ma
ar, omvärderingsreserv
teriella anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstill
gångar; Omvärderingsreserver]

upplysningar: IAS 16 77 f

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentS
ubjectToOperatingLeasesMember

member

Materiella anläggningstill
gångar som omfattas av ope
rationella leasingavtal [mem
ber]

Detta element står för materiella anläggningstillgångar som
omfattas av operationella leasingavtal. Leasingavtal vari de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet
av en underliggande tillgång i allt väsentligt inte överförs från
leasegivaren till leasetagaren. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]

upplysningar: IFRS 16 95

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentTem
porarilyIdle

X instant,
debit

Materiella anläggningstill
gångar som tillfälligt inte an
vänds i företagets verksamhet

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som tillfälligt
inte används i företagets verksamhet. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

exempel: IAS 16 79 a

upplysningar: IAS 16 74 a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Utgifter i samband med avgif Beloppet för utgifter för underhåll av fastigheter.
ter för underhåll av fastigheter

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Intäkter från underhåll av fas
tigheter

Beloppet för intäkter från avgifter i samband med underhåll av
fastigheter.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
Expense

X duration,
credit

Intäkter (utgifter) från under
håll av fastigheter

De intäkter eller utgifter som härrör från avgifter i samband
med underhåll av fastigheter. [Se: Utgifter i samband med
avgifter för underhåll av fastigheter; Intäkter från underhåll av
fastigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome
ExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Utgifter hänförliga till fastig
hetsskatt

Beloppet för den fastighetsskatt som tas ut på fastigheten.
Fastigheter är mark eller en byggnad – eller del av en byggnad
– eller båda.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInteres
tInAssociate

X.XX
duration

Andel ägarintressen i intres
seföretag

Den andel av ägarintressena i ett intresseföretag som kan
hänföras till företaget. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestIn
JointOperation

X.XX
duration

Andel ägarintressen i gemen
sam verksamhet

Den andel av ägarintressena i en gemensam verksamhet som
kan hänföras till företaget. [Se: Gemensamma verksamheter
[member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a iv

Intäkter (utgifter) från under
håll av fastigheter [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProportionOfOwnershipInterestIn
JointVenture

X.XX
duration

Andel ägarintressen i joint
venture

Den andel av ägarintressena i ett joint venture som kan hän
föras till företaget. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestIn
Subsidiary

X.XX
duration

Andel ägarintressen i dotterfö Den andel av ägarintressena i ett dotterföretag som kan hän
retag
föras till företaget. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restsHeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX
duration

Andel ägarintressen som inne Andelen ägarintressen som innehas av icke-kontrollerande in
has av icke-kontrollerande in tressen. [Se: Dotterföretag [member]; Innehav utan bestäm
tressen
mande inflytande]

upplysningar: IFRS 12 12 c

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldI
nAssociate

X.XX
duration

Andel av röstberättigande ak
tier i ett intresseföretag

Den andel av de röstberättigade aktierna som företaget innehar
i ett intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldIn
Subsidiary

X.XX
duration

Andel av röstberättigande ak
tier i ett dotterföretag

Den andel av de röstberättigade aktierna som företaget innehar
i ett dotterföretag. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld
ByNoncontrollingInterests

X.XX
duration

Andel röstberättigande aktier
som innehas av
icke-kontrollerande intressen

Den andel av de röstberättigade aktierna som innehas av
icke-kontrollerande intressen. [Se: Dotterföretag [member];
Innehav utan bestämmande inflytande]

upplysningar: IFRS 12 12 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProportionOfVotingRightsHeldIn
JointOperation

X.XX
duration

Andel av röstberättigande ak
tier i en gemensam verksamhet

Den andel av de röstberättigade aktierna som företaget innehar
i en gemensam verksamhet. [Se: Gemensamma verksamheter
[member]]

upplysningar: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeldIn
JointVenture

X.XX
duration

Andel av röstberättigande ak
tier i ett joint venture

Den andel av de röstberättigade aktierna som företaget innehar
i ett joint venture. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IAS 27 17 b iii,
upplysningar: IAS 27 16 b iii,
upplysningar: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommitments
Member

member

Avsättningar för kreditåtagan
den [member]

Detta element står för avsättningar för kreditåtaganden som
företaget ingått. [Se: Övriga avsättningar [member]]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilitation
Costs

X instant,
credit

Avsättningar för nedläggningsoch återställandekostnader

Beloppet för avsättningar för kostnader som kan hänföras till
nedläggning och återställande. [Se: Övriga avsättningar]

exempel: IAS 37 D Exempel:
Upplysningar, exempel: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilitation
CostsMember

Detta element står för avsättningar för nedläggnings- och
återställandekostnader. [Se: Övriga avsättningar [member]]

exempel: IAS 37 D Exempel:
Upplysningar, exempel: IAS 37 87

Avsättningar för nedläggningsoch återställandekostnader
[abstract]

member

Avsättningar för nedläggningsoch återställandekostnader
[member]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProvisionForTaxesOtherThanInco member
meTaxMember

Avsättningar för andra skatter
än inkomstskatt [member]

Detta element står för avsättningar för andra skatter än in
komstskatt. Inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och
utländska skatter som baseras på företagets skattepliktiga re
sultat. Inkomstskatter innefattar även kupongskatter som er
läggs av dotterföretag, intresseföretag eller samarbetsarrange
mang vid utdelning till det rapporterande företaget. [Se: Övriga
avsättningar [member]]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollate
ralByEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Avsättningar för garantier eller
säkerheter som tillhandahålls
av företaget, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för garantier eller säkerheter som företaget tillhan
dahåller i transaktioner med närstående parter. [Se: Garantier
[member]; Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 h

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollate
ralToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Avsättningar för garantier eller
säkerheter som lämnas till fö
retaget, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för garantier eller säkerheter som lämnas till företaget
i transaktioner med närstående parter. [Se: Garantier [member];
Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 h

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Avsättningar

Beloppet för skulder som är ovissa i fråga om tidpunkt eller
belopp.

upplysningar: IAS 1 54 l

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabilityA
dequacyTests

Beloppet för avsättningar som uppstår till följd av en bedöm
ning av huruvida det redovisade värdet för en försäkringsskuld
behöver ökas (eller det redovisade värdet för hänförliga för
utbetalda anskaffningskostnader eller hänförliga immateriella
tillgångar minskas), baserat på en granskning av framtida
kassaflöden. [Se: Redovisat värde [member]; Avsättningar]

exempel: IFRS 4 IG22 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

Avsättningar [abstract]

X instant,
credit

Avsättningar som uppstår till
följd av förlustprövningar
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ProvisionsForDoubtfulDebtsRela X instant,
tedToOutstandingBalancesOfRela credit
tedPartyTransaction

Avsättningar för osäkra ford
ringar hänförliga till utestående
fordringar i transaktioner med
närstående parter

Beloppet för avsättningar för osäkra fordringar hänförliga till
utestående fordringar i transaktioner med närstående parter.
[Se: Avsättningar]

upplysningar: IAS 24 18 c

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X instant,
credit

Avsättningar för ersättningar
till anställda

Beloppet för avsättningar för ersättningar till anställda. [Se:
Kostnad för ersättningar till anställda; Avsättningar]

upplysningar: IAS 1 78 d

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonparticipa
tingBenefits

X instant,
credit

Avsättningar för framtida
icke-deltagande ersättningar

Beloppet för avsättningar för framtida icke-deltagande ersätt
ningar. [Se: Avsättningar]

exempel: IFRS 4 IG22 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
debit

Använda avsättningar, andra
avsättningar

Det belopp som tagits i anspråk (det vill vad företaget ådragit
sig och vad som har belastat avsättningen) för andra avsätt
ningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 c

ifrs-full

PurchasedCallOptionsMember

member

Köpta köpoptioner [member]

Detta element står för avtal om finansiella derivat som före
taget köpt och som ger det rätt, utan att det innebär en för
pliktelse, att köpa en underliggande tillgång till ett angivet
lösenpris. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 B33

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
credit

Köp av finansiella tillgångar
som kan säljas

Kassautflödet för köp av finansiella tillgångar som kan säljas.
[Se: Finansiella tillgångar som kan säljas]

allmän praxis: IAS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Köp av biologiska tillgångar

Kassautflödet för köp av biologiska tillgångar. [Se: Biologiska
tillgångar]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndEva
luationAssets

X duration,
credit

Köp av prospekterings- och
utvärderingstillgångar

Kassautflödet för köp av prospekterings- och utvärderingstill allmän praxis: IAS 7 16
gångar. [Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar [mem
ber]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstrument
sClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Köp av finansiella instrument,
klassificerade som investe
ringsverksamhet

Kassaflödet för köp av finansiella instrument. [Se: Finansiella
instrument, klass [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Köp av immateriella tillgångar,
klassificerade som investe
ringsverksamhet

Kassautflödet från köp av immateriella tillgångar, klassifice
rade som investeringsverksamhet. [Se: Immateriella tillgångar
andra än goodwill]

exempel: IAS 7 16 a

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates

X duration,
credit

Köp av andelar i intresseföre
tag

Kassautflödet för köp av andelar i intresseföretag. [Se: Intres allmän praxis: IAS 7 16
seföretag [member]]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvestments X duration,
AccountedForUsingEquityMethod credit

Köp av andelar i investeringar
som redovisas enligt kapita
landelsmetoden

Kassautflödet för köp av andelar i investeringar som redovisas allmän praxis: IAS 7 16
enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar redovisade en
ligt kapitalandelsmetoden]
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PurchaseOfInvestmentProperty

X duration,
credit

Köp av förvaltningsfastigheter

Kassautflödet för köp av förvaltningsfastigheter. [Se: Förvalt
ningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Köp av andra långfristiga in
vesteringar än investeringar
som redovisas enligt kapita
landelsmetoden

Kassautflödet för köp av andra långfristiga investeringar än
investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se:
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Andra
investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalan
delsmetoden]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Köp av tillgångar avseende
gruvdrift

Kassautflödet för köp av tillgångar avseende gruvdrift. [Se:
Tillgångar avseende gruvdrift]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Köp av olje- och gastillgångar

Kassautflödet för köp av olje- och gastillgångar. [Se: Olje- och
gastillgångar]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Köp av andra anläggningstill
gångar, klassificerade som in
vesteringsverksamhet

Kassautflödet för köp av andra anläggningstillgångar som fö
retaget inte redovisar separat i samma rapport eller not, klas
sificerade som investeringsverksamhet. [Se: Tillgångar]

exempel: IAS 7 16 a

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvesting
Activities

X duration,
credit

Köp av materiella anlägg
ningstillgångar, klassificerade
som investeringsverksamhet

Kassautflödet för materiella anläggningstillgångar, klassifice
rade som investeringsverksamhet. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

exempel: IAS 7 16 a
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillInvestmentProperty
AndOtherNoncurrentAssets

X duration,
credit

Köp av materiella anlägg
ningstillgångar, andra immate
riella tillgångar än goodwill,
förvaltningsfastigheter och öv
riga anläggningstillgångar

Kassautflödet för köp av materiella anläggningstillgångar, an allmän praxis: IAS 7 16
dra immateriella tillgångar än goodwill, förvaltningsfastigheter
och övriga anläggningstillgångar. [Se: Andra immateriella till
gångar än goodwill; Förvaltningsfastigheter; Övriga anlägg
ningstillgångar; Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Köp av egna aktier

Minskningen i eget kapital till följd av transaktioner med egna
aktier. [Se: Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Köp, värdering till verkligt
värde, tillgångar

Ökningen i värderingen till verkligt värde av tillgångar som är
en följd av köp av sådana tillgångar. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Köp, värdering till verkligt
värde, företagets egna egetka
pitalinstrument

Ökningen i värderingen till verkligt värde av företagets egna
egetkapitalinstrument till följd av köp av sådana egetkapital
instrument. [Se: Till verkligt värde [member]; Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration,
credit

Köp, värdering till verkligt
värde, skulder

Ökningen i värderingen till verkligt värde av skulder som är en
följd av köp av sådana skulder. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Köp av varor, transaktioner
med närstående

Beloppet för varor som köpts av företaget i transaktioner med
närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 a
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Beteckning
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Hänvisningar

Köp av fastigheter och andra
tillgångar, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för fastigheter och andra tillgångar som köpts av
företaget i transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående
parter [member]]

exempel: IAS 24 21 b

PurchasesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEstimate text
dEffectOfPracticalExpedientsU
sedWhenApplyingIFRS15Retro
spectively

Kvalitativ bedömning av upp
skattad effekt av praktiska
lösningar som har använts vid
tillämpning av IFRS 15 retro
aktivt

En kvalitativ bedömning av den uppskattade effekten av
praktiska lösningar som har använts vid tillämpning av IFRS
15 retroaktivt.

upplysningar: IFRS 15 C6 b

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffectOn text
FinancialStatementsOfChangeI
nActivitiesThatPermittedInsurer
ToReassessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnectedWithIn
surance

Kvalitativ beskrivning av ef
fekt på finansiella rapporter av
förändring i verksamhet som
resulterade i att försäkrings
givare kunde göra ny bedöm
ning av huruvida dennes
verksamhet var huvudsakligen
försäkringsrelaterad

Kvalitativ beskrivning av effekten på de finansiella rapporterna
av den förändring i verksamhet som resulterade i att en för
säkringsgivare kunde göra en ny bedömning av huruvida
dennes verksamhet var huvudsakligen försäkringsrelaterad.

upplysningar: IFRS 4 39C c iii –
sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffectOn text
FinancialStatementsOfChangeI
nActivitiesThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApp
lyTemporaryExemptionFro
mIFRS9

Kvalitativ beskrivning av ef
fekt på finansiella rapporter av
förändring i verksamhet som
resulterade i att försäkrings
givare inte längre var berätti
gad att tillämpa tillfälligt un
dantag från IFRS 9

Kvalitativ beskrivning av effekten på finansiella rapporter av
förändring i verksamhet som resulterade i att en försäkrings
givare inte längre var berättigad att tillämpa det tillfälliga
undantaget från IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39D c – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

QualitativeInformationAboutCon
tinuingInvolvementInDerecogni
sedFinancialAssets

Kvalitativ information om
fortsatt engagemang i finansi
ella tillgångar som har tagits
bort från rapporten över fi
nansiell ställning

Kvalitativ information om företagets fortsatta engagemang i de
finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning, som förklarar och stöder nödvändiga
kvantitativa upplysningar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E f

X duration,
debit

text
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QualitativeInformationAboutEnti
tysObjectivesPoliciesAndProces
sesForManagingCapital

text

Kvalitativ information om fö
retagets mål, riktlinjer och
processer för hantering av ka
pital

Kvalitativ information om företagets mål, riktlinjer och pro
cesser för hantering av kapital. Detta bör inbegripa en be
skrivning av vad företaget hanterar som kapital, typ av externa
kapitalkrav och hur dessa krav hanteras, och hur företaget
uppfyller sina mål för hantering av kapital. [Se: Kapitalkrav
[member]]

upplysningar: IAS 1 135 a

ifrs-full

QualitativeInformationAboutSen
sitivityAndInformationAboutT
hoseTermsAndConditionsOfInsu
ranceContractsThatHaveMateria
lEffect

text

Kvalitativa upplysningar om
känslighet och upplysningar
om de villkor och förutsätt
ningar avseende försäkring
savtal som har en väsentlig
inverkan

Kvalitativa upplysningar om känslighet för försäkringsrisk och upplysningar: IFRS 4 39 A b –
upplysningar om de villkor och förutsättningar avseende för sista giltighetsdag 2021-01-01
säkringsavtal som har en väsentlig inverkan på storleken på
samt tidpunkt och risker för försäkringsgivarens framtida kas
saflöden. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Intervall [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS
14 33 b, upplysningar: IFRS 17
120 – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän
praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBio
logicalAssetsAtCost

text

Intervall inom vilket det är
sannolikt att det verkliga vär
det ligger för biologiska till
gångar, till anskaffningsvärde

Ett intervall inom vilket det är högst sannolikt att det verkliga
värdet ligger för biologiska tillgångar när deras verkliga värde
inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt och företaget värderar
dem till anskaffningsvärde, minus ackumulerade avskrivningar
och ackumulerade nedskrivningar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 54 c
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RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVa
lueModel

text

Intervall inom vilket det är
sannolikt att det verkliga vär
det ligger för förvaltningsfas
tigheter, till anskaffningsvärde
eller i enlighet med IFRS 16
inom ramen för modellen med
verkligt värde

Ett intervall inom vilket det är högst sannolikt att det verkliga
värdet ligger för förvaltningsfastigheter om företaget redovisar
förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller i enlighet
med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde,
eftersom det verkliga värdet inte löpande kan fastställas på ett
tillförlitligt sätt. [Se: Till anskaffningsvärdet eller i enlighet
med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde
[member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 78 c

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyCostModel

text

Intervall inom vilket det är
sannolikt att det verkliga vär
det ligger för förvaltningsfas
tigheter, anskaffningsvärdeme
toden

Ett intervall inom vilket det är högst sannolikt att det verkliga
värdet ligger för förvaltningsfastigheter, mätt med anskaff
ningsvärdemetoden. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 e iii

ifrs-full

RangesMember

member

Intervall [member]

Detta element står för sammanlagda intervall. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Intervall”, om inget annat element
används.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS
14 33 b, upplysningar: IFRS 17
120 – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän
praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsAxis

axis

Intervall för lösenpriset på
utestående aktieoptioner [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 2 45 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsMember

member

Intervall för lösenpriset på
utestående aktieoptioner
[member]

Detta element står för sammanlagda intervall för lösenpriser för
utestående aktieoptioner som gör att det bättre går att bedöma
hur många ytterligare aktier som kan komma att emitteras,
tidpunkten för emissionen samt vilket kontantbelopp som kan
komma att erhållas när dessa optioner löses in. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Intervall för lösenpriser för utes
tående aktieoptioner”, om inget annat element används. [Se:
Intervall [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 d

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Värderade kreditexponeringar

Beloppet för kreditexponeringar som har värderats av externa
kreditvärderingsinstitut. [Se: Kreditexponering]

exempel: IFRS 7 IG24 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

RateOfReturnUsedToReflectTime X.XX
ValueOfMoneyRegulatoryDeferra instant
lAccountBalances

Avkastning som används för
att spegla pengars tidsvärde,
saldona på konton för upp
skjuten reglering

Den avkastning som används för att spegla pengars tidsvärde
som är tillämplig på saldona på konton för uppskjuten regle
ring. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 14 33 b

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

Prisreglerade verksamheter
[member]

Detta element står för de av företagets verksamheter som är
föremål för prisreglering. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Prisreglerade verksamheter”, om inget annat element
används.

upplysningar: IFRS 14 30,
upplysningar: IFRS 14 33

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Kortfristigt lager av råvaror

En klassificering av kortfristiga varulager som motsvarar
mängden tillgångar som kommer att förbrukas i en produk
tionsprocess eller i samband med tillhandahållande av tjänster.
[Se: Varulager]

exempel: IAS 1 78 c, allmän
praxis: IAS 2 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RawMaterialsAndConsumablesU
sed

X duration,
debit

Råvaror och förnödenheter

Den mängd råvaror och förnödenheter som används i pro
duktionsprocessen eller i samband med tillhandahållandet av
tjänster. [Se: Kortfristigt lager av råvaror]

exempel: IAS 1 102, upplysningar:
IAS 1 99

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeldFor
DealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Inbetalningar avseende kont
rakt som innehas för omsätt
ning i handelsverksamhet

Kassainflöde från kontrakt som innehas för omsättning i
handelsverksamhet.

exempel: IAS 7 14 g

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAndCla
imsAnnuitiesAndOtherPolicyBe
nefits

X duration,
debit

Premie- och skadebetalningar,
livräntor samt andra betal
ningar till förmån för försäk
ringstagare

Kassainflödet från premie- och skadebetalningar, livräntor samt
andra betalningar till förmån för försäkringstagare.

exempel: IAS 7 14 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Inbetalningar avseende hyra
och därefter försäljning av
tillgångar som innehas för ut
hyrning till andra och därefter
för försäljning

Kassainflödet från hyra och därefter försäljning av tillgångar
exempel: IAS 7 14
som ursprungligen innehades för uthyrning till andra och där
efter för försäljning.

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X duration,
debit

Inbetalningar avseende roy
alties, arvoden, provisioner
och övriga intäkter

Kassainflödet från royalties, arvoden, provisioner och övriga
intäkter. [Se: Övriga intäkter]

exempel: IAS 7 14 b

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAnd
RenderingOfServices

X duration,
debit

Inbetalningar från försäljning
av varor och tillhandahållande
av tjänster

Kassainflödet från försäljning av varor och tillhandahållande
av tjänster.

exempel: IAS 7 14 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

X instant,
credit

Fordringar och skulder som är
hänförliga till försäkringsavtal

Beloppet för fordringar och skulder som är hänförliga till
försäkringsavtal (belopp som ska betalas till och från agenter,
mäklare och försäkringstagare i samband med försäkringsav
tal).

exempel: IFRS 4 IG22 g – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Fordringar som ska betalas av
intresseföretag

Beloppet för fordringar som ska betalas av intresseföretag. [Se:
Intresseföretag [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Fordringar som ska betalas av
joint ventures

Beloppet för fordringar som ska betalas av joint ventures. [Se:
Joint ventures [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Fordringar som härrör från
avtal med kunder

Beloppet för ett företags rätt till ersättning i utbyte mot varor
eller tjänster som företaget har överfört till en kund som är
ovillkorliga. Rätten till ersättning är ovillkorlig om endast
pengars tidsvärde krävs innan betalning av ersättningen ska
ske.

upplysningar: IFRS 15 105,
upplysningar: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfProper
ties

Fordringar som härrör från
avtal med kunder [abstract]

X instant,
debit

Fordringar som härrör från ut Beloppet för fordringar som härrör från uthyrning av egendom.
hyrning av egendom
Fastigheter är mark eller en byggnad – eller del av en byggnad
– eller båda.

allmän praxis: IAS 1 78 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReceivablesFromSaleOfProperties

X instant,
debit

Fordringar som härrör från
försäljning av egendom

Beloppet för fordringar som härrör från försäljning av egen
dom. Fastigheter är mark eller en byggnad – eller del av en
byggnad – eller båda.

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
debit

Fordringar som härrör från
andra skatter än inkomstskatt

Beloppet för fordringar som härrör från andra skatter än in
komstskatt. Inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och
utländska skatter som baseras på företagets skattepliktiga re
sultat. Inkomstskatter innefattar även kupongskatter som er
läggs av dotterföretag, intresseföretag eller samarbetsarrange
mang vid utdelning till det rapporterande företaget.

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypes

X instant,
debit

Recept, formler, modeller,
mönster och prototyper

Beloppet för immateriella tillgångar som utgörs av recept,
formler, modeller, mönster och prototyper. [Se: Immateriella
tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 f

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypesMember

member

Recept, formler, modeller,
Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
mönster och prototyper [mem utgörs av recept, formler, modeller, mönster och prototyper.
[Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]
ber]

exempel: IAS 38 119 f

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayApp
roachBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
vid tillämpning av överlapp
ningsmetoden, före skatt

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Beloppet för omklassificeringsjusteringar i samband med till
lämpning av överlappningsmetoden, före skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationAdjustments
OnApplicationOfOverlayApp
roachNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
vid tillämpning av överlapp
ningsmetoden, efter avdrag för
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar i samband med till
lämpning av överlappningsmetoden, efter avdrag för skatt.
Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till
resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt
totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnA
vailableforsaleFinancialAssets
BeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella tillgångar som
kan säljas, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av finansiella till
gångar som kan säljas, före skatt. Omklassificeringsjusteringar
är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella
perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella
eller i tidigare perioder. [Se: Finansiella tillgångar som kan
säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 20 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnA
vailableforsaleFinancialAssets
NetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella tillgångar som
kan säljas, efter avdrag för
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av finansiella till
gångar som kan säljas, efter avdrag för skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Finansiella tillgångar
som kan säljas; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 20 a ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av kassaflödessäkringar, före
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar, före skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som
omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som re
dovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Kassaflödessäkringar [member]; Övrigt totalre
sultat]

upplysningar: IAS 1 92,
upplysningar: IFRS 7 23 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Omklassificeringsjusteringar
av kassaflödessäkringar för
vilka säkrade framtida kassaf
löden inte längre förväntas
uppkomma, efter avdrag för
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar för vilka säkrade framtida kassaflöden inte längre för
väntas uppkomma, efter avdrag för skatt. [Se: Omklassifice
ringsjusteringar av kassaflödessäkringar, efter avdrag för skatt]

upplysningar: IFRS 7 24C b iv,
upplysningar: IFRS 7 24E a

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesForWhich
HedgedFutureCashFlowsAreNo
LongerExpectedToOccurNetOf
Tax

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
X duration,
OnCashFlowHedgesForWhich
debit
HedgedItemAffectedProfitOrLoss
NetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
av kassaflödessäkringar för
vilka den säkrade posten på
verkar resultatet, efter avdrag
för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar för vilka den säkrade posten påverkar resultatet, efter
avdrag för skatt. [Se: Omklassificeringsjusteringar av kassaf
lödessäkringar, efter avdrag för skatt]

upplysningar: IFRS 7 24C b iv,
upplysningar: IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
X duration,
OnCashFlowHedgesForWhich
debit
ReserveOfCashFlowHedgesWill
NotBeRecoveredInOneOrMoreFu
turePeriodsNetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
av kassaflödessäkringar för
vilka kassaflödessäkringsreser
ven inte kommer att återvinnas
under en eller flera framtida
perioder, efter avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar för vilka kassaflödessäkringsreserven inte kommer att
återvinnas under en eller flera framtida perioder, efter avdrag
för skatt. [Se: Omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar, efter avdrag för skatt]

upplysningar: IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnCashFlowHedgesNetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
av kassaflödessäkringar, efter
avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av kassaflödessäk
ringar, efter avdrag för skatt. Omklassificeringsjusteringar är
belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella perio
den, som redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i
tidigare perioder. [Se: Kassaflödessäkringar [member]; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92,
upplysningar: IFRS 7 24C b iv,
upplysningar: IFRS 7 24E a,
upplysningar: IFRS 7 23 d – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X duration,
debit
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Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForeignC
urrencyBasisSpreadsBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på va
lutabasisspread, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar som hänför sig till
upplysningar: IAS 1 92
förändring i värdet på valutabasisspread, före skatt. Omklas
sificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resul
tatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalre
sultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt to
talresultat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForeignC
urrencyBasisSpreadsNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på va
lutabasisspread, efter avdrag
för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar som hänför sig till
förändring i värdet på valutabasisspread, efter avdrag för skatt.
Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till
resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt
totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsBefore
Tax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på ter
minsdelar i terminskontrakt,
före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av förändring i värdet
på terminsdelar i terminskontrakt, före skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsNetOf
Tax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på ter
minsdelar i terminskontrakt,
efter avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av förändring i värdet
på terminsdelar i terminskontrakt, efter avdrag för skatt.
Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till
resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt
totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92
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Beteckning
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Hänvisningar

X duration,
ReclassificationAdjustments
OnChangeInValueOfTimeValueO debit
fOptionsBeforeTax

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på op
tioners tidsvärde, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av förändring i värdet
på optioners tidsvärde, före skatt. Omklassificeringsjusteringar
är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella
perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella
eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
X duration,
OnChangeInValueOfTimeValueO debit
fOptionsNetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
av förändring i värdet på op
tioners tidsvärde, efter avdrag
för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av förändring i värdet
på optioners tidsvärde, efter avdrag för skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnEx X duration,
changeDifferencesOnTranslation debit
BeforeTax

Omklassificeringsjusteringar
av valutakursdifferenser vid
omräkning, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende valutakurs upplysningar: IAS 1 92,
differenser när finansiella rapporter i utlandsverksamheter
upplysningar: IAS 21 48
räknas om, före skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp
som omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som
redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnEx X duration,
changeDifferencesOnTranslation debit
NetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
av valutakursdifferenser vid
omräkning, efter avdrag för
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende valutakurs upplysningar: IAS 1 92,
differenser när finansiella rapporter i utlandsverksamheter
upplysningar: IAS 21 48
räknas om, efter avdrag för skatt. Omklassificeringsjusteringar
är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella
perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella
eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]
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Beteckning
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Hänvisningar

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nanceIncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella intäkter (kost
nader) från innehavda återför
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar som avser finansiella
intäkter (kostnader) från innehavda återförsäkringsavtal, före
skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassifi
ceras till resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i
övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se:
Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Inne
havda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 92 –
2021-01-01,
IFRS 17 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 B135 a –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nanceIncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldExclu
dedFromProfitOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella intäkter (kost
nader) från innehavda återför
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet, efter av
drag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar som avser finansiella
intäkter (kostnader) från innehavda återförsäkringsavtal, efter
avdrag för skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som
omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som re
dovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från försäkring
savtal; Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 92 –
2021-01-01,
IFRS 17 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 B135 a –
2021-01-01,
IFRS 17 82 –
2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensive
IncomeBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av finansiella till
gångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat,
före skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som
omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som re
dovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92,
upplysningar: IFRS 7 20 a viii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehensive
IncomeNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat, efter av
drag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av finansiella till
gångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat,
efter avdrag för skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp
som omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som
redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nancialAssetsThatHaveBeenDede debit
signatedFromOverlayApproachBe
foreTax

Omklassificeringsjusteringar
avseende finansiella tillgångar
för vilka identifiering för till
lämpning av överlappnings
metoden har upphört, före
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende finansiella
tillgångar för vilka identifiering för tillämpning av överlapp
ningsmetoden har upphört under rapportperioden, före skatt.
Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till
resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt
totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 39L f iii –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi
nancialAssetsThatHaveBeenDede
signatedFromOverlayApproach
NetOfTax

Omklassificeringsjusteringar
avseende finansiella tillgångar
för vilka identifiering för till
lämpning av överlappnings
metoden har upphört, efter
avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende finansiella
tillgångar för vilka identifiering för tillämpning av överlapp
ningsmetoden har upphört under rapportperioden, efter avdrag
för skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklas
sificeras till resultatet i den aktuella perioden, som redovisades
i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se:
Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 39L f iii –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationAdjustments
OnHedgesOfNetInvestments
InForeignOperationsBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av säkringar av nettoinveste
ringar i utlandsverksamhet,
före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar av säkringar av net
toinvesteringar i utlandsverksamhet, före skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 92,
upplysningar: IAS 39 102,
upplysningar: IFRS 9 6.5.14

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnHedgesOfNetInvestments
InForeignOperationsNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av säkringar av nettoinveste
ringar i utlandsverksamhet, ef
ter avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende säkringar
av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, efter avdrag för
skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassifi
ceras till resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i
övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se:
Övrigt totalresultat]

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 1 92,
IAS 39 102,
IFRS 9 6.5.14,
IFRS 7 24C b iv,
IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnIn
suranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLossBefo
reTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella intäkter (kost
nader) från utfärdade försäk
ringsavtal som har exkluderats
från resultatet, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende finansiella
intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal, före skatt.
Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till
resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i övrigt
totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Fi
nansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade
försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 92 –
2021-01-01,
IFRS 17 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 B135 a –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnIn
suranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av finansiella intäkter (kost
nader) från utfärdade försäk
ringsavtal som har exkluderats
från resultatet, efter avdrag för
skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende finansiella
intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal, efter av
drag för skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som
omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som re
dovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: Finansiella intäkter (kostnader) från försäkring
savtal; Utfärdade försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnNetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesBeforeTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring, före skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende nettoför
ändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering, före
skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassifi
ceras till resultatet i den aktuella perioden, som redovisades i
övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare perioder. [Se:
saldona på konton för uppskjuten reglering [member]; Övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 b

ifrs-full

ReclassificationAdjustments
OnNetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesNetOfTax

X duration,
debit

Omklassificeringsjusteringar
av nettoförändring i saldona på
konton för uppskjuten regle
ring, efter avdrag för skatt

Beloppet för omklassificeringsjusteringar avseende nettoför
ändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering, efter
avdrag för skatt. Omklassificeringsjusteringar är belopp som
omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden, som re
dovisades i övrigt totalresultat i den aktuella eller i tidigare
perioder. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 14 22 b

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
debit

Omklassificering till finansi
ella tillgångar som kan säljas

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras till ka upplysningar: IFRS 7 12 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
tegorin tillgångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar
som kan säljas]

IAS 1 92 –
2021-01-01,
IFRS 17 91 a –
2021-01-01,
IFRS 17 B135 a –
2021-01-01
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationIntoFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
debit

Omklassificering till finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras till ka upplysningar: IFRS 7 12 – sista
tegorin värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Finan giltighetsdag 2021-01-01
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
debit

Omklassificering till investe
ringar som hålls till dess de
förfaller

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras till ka upplysningar: IFRS 7 12 – sista
tegorin investeringar som hålls till dess de förfaller. [Se: In giltighetsdag 2021-01-01
vesteringar som hålls till dess de förfaller; Finansiella till
gångar]

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAndRe
ceivables

X duration,
debit

Omklassificering till lån och
fordringar

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras till ka upplysningar: IFRS 7 12 – sista
tegorin lån och fordringar. [Se: Lån och fordringar; Finansiella giltighetsdag 2021-01-01
tillgångar]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValue

Omklassificering av finansiella
tillgångar från kategorin för
värdering till upplupet an
skaffningsvärde till redovis
ningskategorin verkligt värde
via resultatet

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificerats från
upplysningar: IFRS 7 12B c
kategorin för värdering till upplupet anskaffningsvärde till re
dovisningskategorin verkligt värde via resultatet. [Se: Till
verkligt värde [member]; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtAmortisedCos
tIntoMeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

Omklassificering av finansiella
tillgångar från kategorin för
värdering till upplupet an
skaffningsvärde till redovis
ningskategorin verkligt värde
via övrigt totalresultat

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificerats från
upplysningar: IFRS 7 12B c
kategorin för värdering till upplupet anskaffningsvärde till re
dovisningskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se:
Finansiella tillgångar]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueInto
MeasuredAtAmortisedCost

X duration

Omklassificering av finansiella
tillgångar från redovisnings
kategorin verkligt värde via
resultatet till kategorin för
värdering till upplupet an
skaffningsvärde

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
redovisningskategorin verkligt värde via resultatet till kategorin
för värdering till upplupet anskaffningsvärde. [Se: Finansiella
tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtAmortisedCost

X duration

Omklassificering av finansiella
tillgångar från redovisnings
kategorin verkligt värde via
övrigt totalresultat till katego
rin för värdering till upplupet
anskaffningsvärde

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
redovisningskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat till
kategorin för värdering till upplupet anskaffningsvärde. [Se:
Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveInco
meIntoMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration

Omklassificering av finansiella
tillgångar från redovisnings
kategorin verkligt värde via
övrigt totalresultat till redovis
ningskategorin verkligt värde
via resultatet

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
redovisningskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat till
redovisningskategorin verkligt värde via resultatet. [Se: Fi
nansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12B c

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossIntoMeasure
dAtFairValueThroughOtherComp
rehensiveIncome

Omklassificering av finansiella
tillgångar från redovisnings
kategorin verkligt värde via
resultatet till redovisningskate
gorin verkligt värde via övrigt
totalresultat

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
upplysningar: IFRS 7 12B c
redovisningskategorin verkligt värde via resultatet till redovis
ningskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se: Fi
nansiella tillgångar]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 924

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Omklassificering av finansiella
tillgångar som kan säljas

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
kategorin tillgångar som kan säljas. [Se: Finansiella tillgångar
som kan säljas]

upplysningar: IFRS 7 12A a – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 12 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

Omklassificering från finansi
ella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultatet

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
kategorin värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Fi
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet]

upplysningar: IFRS 7 12A a – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 7 12 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtomatu X duration,
rityInvestments
credit

Omklassificering från investe
ringar som hålls till dess de
förfaller

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
kategorin investeringar som hålls till dess de förfaller. [Se:
Investeringar som hålls till dess de förfaller; Finansiella till
gångar]

upplysningar: IFRS 7 12 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAnd
Receivables

X duration,
credit

Omklassificering från lån och
fordringar

Beloppet för finansiella tillgångar som omklassificeras från
kategorin lån och fordringar. [Se: Lån och fordringar; Finan
siella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 12 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Omklassificerade poster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 41

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Omklassificerade poster
[member]

Detta element står för poster som har omklassificerats när
företaget ändrar redovisnings- eller klassificeringsmetod i sina
finansiella rapporter. Detta element utgör även standardvärdet
för axeln ”Omklassificerade poster”, om inget annat element
används.

upplysningar: IAS 1 41
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Förmånsbestämd nettotillgång

Överskottet i en förmånsbestämd plan, justerat med hänsyn till
eventuella effekter av att en förmånsbestämd nettotillgång har
begränsats till tillgångstaket. [Se: Förmånsbestämda planer
[member]]

allmän praxis: IAS 1 55

RecognisedAssetsDefinedBenefit
Plan

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
X instant,
ContinuingInvolvementInDerecog debit
nisedFinancialAssets

Redovisade tillgångar som ut
gör fortsatt engagemang i fi
nansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning

Beloppet för tillgångar som i rapporten över finansiell ställning
redovisas som företagets fortsatta engagemang i finansiella
tillgångar som har tagits bort.

upplysningar: IFRS 7 42E a

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefinedBe
nefitPlan

X instant,
credit

Förmånsbestämd nettoskuld

Underskottet i en förmånsbestämd plan. [Se: Förmånsbestämda
planer [member]]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Redovisade skulder som utgör
fortsatt engagemang i finansi
ella tillgångar som har tagits
bort från rapporten över fi
nansiell ställning

Beloppet för skulder som i rapporten över finansiell ställning
redovisas som företagets fortsatta engagemang i finansiella
tillgångar som har tagits bort.

upplysningar: IFRS 7 42E a

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingPro
fitMultipliedByApplicableTaxRa
tesAbstract

Avstämning av redovisat re
sultat, multiplicerat med gäl
lande skattesatser [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ReconciliationOfAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDetermi
nedUsingValuationTechniqueYet
ToBeRecognisedAbstract

Avstämning av förändringar i
sammanlagd skillnad mellan
verkligt värde vid första redo
visningen och det trans
aktionspris som ännu inte har
redovisats i resultatet [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffecti
veTaxRateAndApplicableTaxRa
teAbstract

Avstämning mellan genom
snittlig effektiv skattesats och
gällande skattesatser [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAllo
wanceAccountForCreditLossesOf
FinancialAssetsAbstract

Avstämning av förändringar i
avsättningskonto för kreditför
luster för finansiella tillgångar
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Avstämning av förändringar i
biologiska tillgångar [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCon
tingentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombinationAbstract

Avstämning av ändringar i
eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv [ab
stract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDefer
redAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContractsAbstract

Avstämning av förändringar i
förutbetalda anskaffningskost
nader som härrör från försäk
ringsavtal [abstract]

Hänvisningar
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ReconciliationOfChangesInDefer
redTaxLiabilityAssetAbstract

Avstämning av förändringar i
uppskjuten skatteskuld (skatte
fordran) [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAbstract

Avstämningar av förändringar
i värdering till verkligt värde,
tillgångar [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEntitysOwnE
quityInstrumentsAbstract

Avstämning av förändringar i
värdering till verkligt värde,
företagets egna egetkapital
instrument [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilities
Abstract

Avstämning av förändringar i
värdering till verkligt värde,
skulder [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGood
willAbstract

Avstämning av förändringar i
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

Avstämning av förändringar i
immateriella tillgångar och
goodwill [abstract]

Hänvisningar
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

Avstämning av förändringar i
andra immateriella tillgångar
än goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInInvest
mentPropertyAbstract

Avstämning av ändringar i
förvaltningsfastigheter [ab
stract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabi
litiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
suedAbstract

Avstämning av ändringar i
skulder som omfattas av för
säkrings- och återförsäkring
savtal [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAbstract

Avstämning av ändringar i
nettotillgångar tillgängliga för
ersättningar [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOther
ProvisionsAbstract

Avstämning av ändringar i
övriga avsättningar [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInPro
pertyPlantAndEquipmentAbstract

Avstämning av ändringar i
materiella anläggningstill
gångar [abstract]

Hänvisningar
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Avstämning av förändringar i
återförsäkringstillgångar [ab
stract]

ifrs-full

ReconciliationOfFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Avstämning av förändringar i
kreditderivats verkliga värde
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbstract

Avstämning av förändringar i
kreditderivats nominella be
lopp [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfS
haresOutstandingAbstract

Avstämning av ändringar i
antalet utestående aktier [ab
stract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAbstract

Avstämning av ändringar i
kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAbstract

Avstämning av ändringar i
debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering [abstract]

Hänvisningar
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToWhich
Para
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied
Abstract

Avstämning av reserv av
vinster och förluster på finan
siella tillgångar som värderas
till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäk
ringsavtal för vilka punkterna
C18 b, C19 b, C24 b och C24
c i IFRS 17 har tillämpats
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscounted
LeasePaymentsToNetInvestmen
tInFinanceLeaseAbstract

Avstämning mellan ej diskon
terade leaseavgifter och netto
investering i ett leasingavtal
[abstract]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

X instant,
debit

Återvinningsvärde för tillgång
eller kassagenererande enhet

Det högre av en tillgångs (eller kassagenererande enhets)
verkliga värde efter avdrag för kostnader och dess nyttjande
värde. [Se: Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 130 e

ifrs-full

RecurringFairValueMeasurement
Member

member

Återkommande värderingar till
verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar till verkligt värde som enligt
andra IFRS-standarder krävs eller tillåts i rapporten över fi
nansiell ställning på balansdagen. [Se: IFRS-standarder
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Omidentifierat belopp [mem
ber]

Detta element står för belopp som har omidentifierats i sam
band med övergången till IFRS-standarder.

allmän praxis: IFRS 1 29
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RedesignatedFinancialAssetAsA
vailableforsale

X instant,
debit

Omidentifierad finansiell till
gång som kan säljas

Beloppet för finansiella tillgångar som har omidentifierats som
tillgångar som kan säljas vid övergången till IFRS-standarder.
[Se: IFRS-standarder [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 1 29 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAtFa
irValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Finansiella tillgångar som har
omidentifierats som värderade
till verkligt värde via resultatet

Beloppet för finansiella tillgångar som omidentifieras som
värderade till verkligt värde via resultatet vid övergången till
IFRS. [Se: Till verkligt värde [member]; IFRS-standarder
[member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 1 29

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabilityAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Omidentifierade finansiella
skulder som identifieras som
värderade till verkligt värde
via resultatet

Beloppet för finansiella skulder som omidentifieras som vär
derade till verkligt värde via resultatet vid övergången till
IFRS. [Se: Till verkligt värde [member]; IFRS-standarder
[member]; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 1 29A,
upplysningar IFRS 1 29 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Omidentifierad [member]

Detta element står för finansiella instrument som har omiden upplysningar: IFRS 1 29
tifierats i samband med övergången till IFRS-standarder. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Omidentifiering”, om
inget annat element används.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Omidentifiering [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 1 29
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Minskning av emitterat kapital

Minskningen av eget kapital till följd av en minskning av
emitterat kapital. [Se: Emitterat kapital]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Avsättningar för återbetal
ningar

Beloppet för avsättningar för återbetalningar från företaget till
dess kunder. [Se: Övriga avsättningar]

exempel: IAS 37 Exempel 4
Återbetalningspolicy, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Avsättningar för återbetal
ningar [member]

Detta element står för avsättningar för återbetalningar från
företaget till dess kunder. [Se: Övriga avsättningar [member]]

exempel: IAS 37 Exempel 4
Återbetalningspolicy, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesAxis

axis

saldona på konton för upp
skjuten reglering [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesClassifiedAsDisposalGroups
Member

member

saldona på konton för upp
skjuten reglering klassificerade
som avyttringsgrupper [mem
ber]

Detta element står för saldona på konton för uppskjuten re
glering som är klassificerade som avyttringsgrupper. [Se:
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]; saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

upplysningar: IFRS 14 B22

Avsättningar för återbetal
ningar [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesMember

member

saldona på konton för upp
skjuten reglering [member]

Detta element står för saldona på konton för uppskjuten re
upplysningar: IFRS 14 B22
glering. Ett saldo på konto för uppskjuten reglering är saldot
för eventuella utgifter (eller intäkter) som inte redovisas som
en tillgång eller en skuld enligt andra standarder, men som kan
skjutas upp eftersom prisregleraren räknar in eller förväntas
räkna in det vid fastställandet av de avgifter som kan tas ut av
kunderna. Det utgör även standardvärdet för axeln ”saldona på
konton för uppskjuten reglering”, om inget annat element an
vänds.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBalan
cesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

saldona på konton för upp
skjuten reglering ej klassifice
rade som avyttringsgrupper
[member]

Detta element står för saldona på konton för uppskjuten re
glering som inte är klassificerade som avyttringsgrupper. [Se:
Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för för
säljning [member]; saldona på konton för uppskjuten reglering
[member]]

upplysningar: IFRS 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
Balances
credit

Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Beloppet för kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering.
[Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 20 b,
upplysningar: IFRS 14 33 a,
upplysningar: IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit
BalancesAbstract

Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering
och hänförliganedskri uppskjutna skatteskulder. [Se: Kredit
saldon på konton för uppskjuten reglering; Uppskjuten skat
teskuld förknippad med saldona på konton för uppskjuten
reglering]

upplysningar: IFRS 14 24,
upplysningar: IFRS 14 B11 a

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
BalancesAndRelatedDeferredTax credit
Liability

Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering och hän
förliga uppskjutna skatteskul
der

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit
BalancesAndRelatedDeferredTax
LiabilityAbstract

Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering och hän
förliga uppskjutna skatteskul
der [abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCredit X instant,
credit
BalancesDirectlyRelatedToDis
posalGroup

Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering och upp
skjutna skatteskulder som är
direkt hänförliga till en avytt
ringsgrupp

Beloppet för kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering
och uppskjutna skatteskulder som är direkt hänförliga till en
avyttringsgrupp. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten
reglering; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 14 25

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
Balances

Debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Beloppet för debetsaldon på konton för uppskjuten reglering.
[Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 20 a,
upplysningar: IFRS 14 33 a,
upplysningar: IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAbstract

X instant,
debit

Debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
debit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering och hän
förliga uppskjutna skattetill
gångar

Beloppet för debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
och hänförliga uppskjutna skattetillgångar. [Se: Debetsaldon på
konton för uppskjuten reglering; Uppskjuten skattefordran
förknippad med saldona på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 24,
upplysningar: IFRS 14 B11 a

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTax
Asset

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTax
AssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesDirectlyRelatedToDis
posalGroup

X instant,
debit

Debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering och upp
skjutna skatteskulder som är
direkt hänförliga till en avytt
ringsgrupp

Beloppet för debetsaldon på konton för uppskjuten reglering
och uppskjutna skatteskulder som är direkt hänförliga till en
avyttringsgrupp. [Se: Debetsaldon på konton för uppskjuten
reglering; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas
för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 14 25

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Regelverk [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IAS 19 138 c

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMember

member

Regelverk [member]

Detta element står för alla regelverk. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Regelverk”, om inget annat element
används.

exempel: IAS 19 138 c

Debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering och hän
förliga uppskjutna skattetill
gångar [abstract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReimbursementRightsAtFairValue

X instant,
debit

Rättigheter till ersättning, till
verkligt värde

Beloppet för rättigheter till ersättning från en annan part av
delar eller alla de utgifter som uppstår vid reglering av en
förmånsbestämd förpliktelse som redovisas som en separat
tillgång och värderas till verkligt värde. [Se: Till verkligt värde
[member]]

upplysningar: IAS 19 140 b

ifrs-full

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Återförsärkringstillgångar

Beloppet för nettot av återförsäkringstagares avtalsenliga rät
tigheter enligt ett återförsäkringsavtal.

upplysningar: IFRS 4 37 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMember

member

Innehavda återförsäkringsavtal
[member]

Detta element står för innehavda återförsäkringsavtal. Återför
säkringsavtal är försäkringsavtal som utfärdas av ett företag
(återförsäkraren) för att kompensera ett annat företag för ska
deanspråk som uppkommer från ett eller flera försäkringsavtal
som utfärdats av det andra företaget (underliggande avtal). [Se:
Försäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IFRS 17 98 –
2021-01-01,
IFRS 17 107 –
2021-01-01,
IFRS 17 109 –
2021-01-01,
IFRS 17 131 a –
2021-01-01,
IFRS 17 132 b –
2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reAssets

X instant,
debit

Innehavda försäkringsavtal
som är tillgångar

Beloppet för innehavda återförsäkringsavtal som är tillgångar.
[Se: Tillgångar; Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 54 da –
2021-01-01,
IFRS 17 78 c –
2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Innehavda försäkringsavtal
som är skulder

Beloppet för innehavda återförsäkringsavtal som är skulder.
[Se: Skulder; Innehavda återförsäkringsavtal [member]]

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

IAS 1 54 ma –
2021-01-01,
IFRS 17 78 d –
2021-01-01

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAri
member
singFromInsuranceContractsMem
ber

Återförsäkringsföretagets andel
av belopp som härrör från
försäkringsavtal [member]

Detta element står för återförsäkringsföretagets andel av belopp allmän praxis: IFRS 4
som härrör från försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsav Upplysningar – sista giltighetsdag
tal [member]]
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

RelatedPartiesMember

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Närstående parter [member]

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar
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Detta element står för närstående parter. En närstående part är upplysningar: IAS 24 19
en person eller ett företag som är närstående till det företag
som upprättar dess finansiella rapporter (det rapporterande fö
retaget). a) En person eller en persons nära familjemedlemmar
är närstående till ett rapporterande företag om personen i fråga
i) utövar ett bestämmande inflytande eller gemensamt be
stämmande inflytande över det rapporterande företaget, ii) har
ett betydande inflytande över det rapporterande företaget, eller
iii) är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rap
porterande företaget eller i moderbolaget till det rapporterande
företaget. b) Ett företag är närstående till ett rapporterande
företag om något av nedanstående villkor är tillämpliga: i)
Företaget och det andra (rapporterande) företaget ingår i
samma koncern (vilket betyder att varje moderföretag, dotter
företag och systerföretag är närstående till de övriga). ii) Ett
företag är ett av det andra företagets intresseföretag eller ett
joint venture (samriskbolag) i vilket det rapporterande företaget
är samägare (eller ett intresseföretag till en koncern som fö
retaget ingår i eller ett joint venture i vilket den koncernen är
samägare). iii) Båda företagen är joint ventures i vilket samma
tredje part är samägare. iv) Ett företag är ett joint venture i
vilket ett tredje företag är samägare och det andra företaget är
ett intresseföretag till det tredje företaget. v) Företaget är en
plan för ersättning efter avslutad anställning till förmån för
anställda i antingen det rapporterande företaget eller i ett fö
retag som är närstående till det rapporterande företaget. Om det
rapporterande företaget självt utgör en sådan plan är de stöd
jande arbetsgivarna också närstående till det rapporterande
företaget. vi) Företaget står under bestämmande inflytande eller
gemensamt bestämmande inflytande av en person som avses i
punkt a. vii) En person som avses i punkt a i har ett betydande
inflytande över företaget eller är en av nyckelpersonerna i
ledande ställning i företaget (eller i ett moderbolag till företa
get). viii) Företaget, eller något koncernföretag i en koncern i
vilken företaget ingår, tillhandahåller tjänster som brukar ut
föras av nyckelpersoner i ledande ställning (”key management
personnel services”) åt det rapporterande företaget eller till
dess moderföretag. [Se: Joint ventures [member]; Nyckelper
soner i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag
[member]]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RelatedPartyTransactionsAbstract

Transaktioner med närstående
parter [abstract]

ifrs-full

RemainingAmortisationPeriodO
fIntangibleAssetsMaterialToEnti
ty2019

DUR

Kvarstående avskrivningstid
för immateriell tillgång som är
väsentlig för företaget

Kvarstående avskrivningstid för varje immateriell tillgång som
är väsentlig för företagets finansiella rapporter. [Se: Avskriv
ningar]

upplysningar: IAS 38 122 b

ifrs-full

RemainingContractualUndiscoun
tedCashOutflowsInflowsThatAri
seFromContractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Återstående avtalade ej dis
konterade kassautflöden (kas
sainflöden) som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 17 och
som är skulder

Beloppet för de återstående avtalade odiskonterade kas
sautflöden (kassainflöden) som härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för IFRS 17 och som är skulder.

upplysningar: IFRS 17 132 b i ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfRe
gulatoryDeferralAccountDebitBa
lances2019

DUR

Kvarstående återvinningstid
för debetsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Den kvarstående återvinningstiden för debetsaldon på konton upplysningar: IFRS 14 33 c
för uppskjuten reglering. [Se: debetsaldon på konton för upp
skjuten reglering]

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRegu DUR
latoryDeferralAccountCreditBa
lances2019

Kvarstående återföringstid för
kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering

Den kvarstående återföringstiden för kreditsaldon på konton
för uppskjuten reglering. [Se: Kreditsaldon på konton för
uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 33 c

ifrs-full

RemainingUnamortisedGainsAnd
LossesArisingOnBuyingReinsu
rance

Restvärden för vinster (förlus
ter) vid köp av återförsäkring

Beloppet för restvärden för vinster (förluster) vid köp av
återförsäkring.

upplysningar: IFRS 4 37 b ii – sista
giltighetsdag 2021-01-01

X instant,
credit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RentalExpense

X duration,
debit

Hyresutgifter

Beloppet för utgifter som redovisas för uthyrning och leasing.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Hyresintäkt

Beloppet för intäkter som redovisas för uthyrning och leasing.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Hyresintäkter från förvalt
ningsfastigheter

Beloppet för hyresintäkter från förvaltningsfastigheter som re upplysningar: IAS 40 75 f i
dovisas i resultatet. [Se: Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
pertyNetOfDirectOperating
Expense

X duration,
credit

Hyresintäkter från förvalt
ningsfastigheter, netto direkta
rörelsekostnader

Beloppet för hyresintäkter från förvaltningsfastigheter, netto
direkta kostnader för sådana fastigheter. [Se: Direkta kostnader
för förvaltningsfastigheter; Hyresintäkter från förvaltningsfas
tigheter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestmentPro
pertyNetOfDirectOperatingExpen
seAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

Beloppet för förutbetalda intäkter som härrör från uthyrning
och leasing. [Se: Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

Hyresintäkter från förvalt
ningsfastigheter, netto direkta
rörelsekostnader [abstract]

X instant,
credit

Förutbetalda hyresintäkter
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RentDeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

X instant,
credit

Förutbetalda hyresintäkter
klassificerade som kortfristiga

Beloppet för förutbetalda hyresintäkter som är klassificerade
som kortfristiga. [Se: Förutbetalda hyresintäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Förutbetalda hyresintäkter
klassificerade som långfristiga

Beloppet för förutbetalda hyresintäkter som är klassificerade
som långfristiga. [Se: Förutbetalda hyresintäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

member

Hyra, värderingsindata [mem
ber]

Detta element står för hyran som används som värderings
indata.

allmän praxis: IFRS 13 93 d

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X duration,
debit

Utgifter för reparationer och
underhåll

Beloppet för utgifter för löpande underhåll av tillgångar, som
kan innefatta kostnader för löner, förbrukningsvaror och
mindre delar.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd
Debentures

X duration,
credit

Återbetalningar av obligatio
ner, växlar och förlagsbevis

Kassautflödet för återbetalningar av obligationer, växlar och
förlagsbevis.

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Återbetalningar av upplåning,
klassificerad som hänförlig till
finansieringsverksamhet

Kassautflödet för återbetalningar av upplåning, klassificerad
som hänförlig till finansieringsverksamhet. [Se: Upplåning]

exempel: IAS 7 17 d

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorrowings

X duration,
credit

Återbetalningar av kortfristig
upplåning

Kassautflödet för återbetalningar av kortfristig upplåning. [Se:
Kortfristig upplåning]

allmän praxis: IAS 7 17
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RepaymentsOfNoncurrentBorro
wings

X duration,
credit

Återbetalningar av långfristig
upplåning

Kassautflödet för återbetalningar av långfristig upplåning. [Se:
Upplåning]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfSubordinatedLiabi
lities

X duration,
credit

Återbetalningar av efterställda
skulder

Kassautflödet för återbetalningar av efterställda skulder. [Se:
Efterställda skulder]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Segmentrapportering [member]

Detta element står för rörelsesegment för vilka information ska
lämnas enligt IFRS 8. Företaget ska lämna separat information
om ett rörelsesegment uppnår något av följande kvantitativa
gränsvärden: a) Dess redovisade intäkter från såväl försäljning
till externa kunder som intern försäljning eller överföring till
andra segment uppgår till tio procent eller mer av de sam
manlagda interna och externa intäkterna för samtliga rörelse
segment. b) Dess redovisade vinst eller förlust uppgår till tio
procent eller mer av det största beloppet i absoluta tal av (i)
den sammanlagda redovisade vinsten för samtliga rörelseseg
ment som inte redovisade någon förlust och (ii) den sam
manlagda redovisade förlusten för samtliga rörelsesegment som
redovisade en förlust. Dess tillgångar uppgår till tio procent
eller mer av samtliga rörelsesegments sammanlagda tillgångar.
Rörelsesegment som inte uppnår något av de kvantitativa
gränsvärdena kan dessutom anses vara segment för vilka in
formation ska lämnas, och redovisas separat, om företagsled
ningen anser att informationen kan vara till nytta för använ
darna av de finansiella rapporterna. [Se: Rörelsesegment
[member]]

exempel: IAS 19 138 d vii,
upplysningar: IFRS 15 115,
exempel: IFRS 17 96 c –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 8 23

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWithRe
quirementOfIFRSMember

member

Angiven vid överensstämmelse
med IFRS-krav [member]

Detta element står för den information som företaget skulle ha
angett i de finansiella rapporterna om detta överensstämde med
IFRS-kraven, om företaget skulle ha frångått kravet i fråga.

allmän praxis: IAS 1 20 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReportingYearMember

member

Rapporteringsår [member]

Detta element står för rapporteringsåret.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X instant,
credit

Återköpsavtal och kontantsä
kerhet för utlånade värdepap
per

Beloppet för instrument som sålts i avsikt att återköpa åter
köpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

ResearchAndDevelopment
Expense

X duration,
debit

Utgifter för forskning och ut
veckling

De utgifter som direkt kan hänföras till forsknings- eller ut
vecklingsverksamhet, redovisade i resultatet.

upplysningar: IAS 38 126

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X instant,
credit

Reserv för katastrofer

En komponent i eget kapital som utgörs av resurser för att
hantera ovanliga men allvarliga katastrofförluster som orsakas
av händelser såsom skador på kärnkraftverk eller satelliter eller
jordbävningsskador.

exempel: IAS 1 78 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG58 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Reserv för katastrofer [mem
ber]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av resurser för att hantera ovanliga men allvarliga katastrof
förluster som orsakas av händelser såsom skador på kärn
kraftverk eller satelliter eller jordbävningsskador.

exempel: IAS 1 108 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG58 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Reserv för utjämning

En komponent i eget kapital som utgörs av resurser för att
täcka slumpmässiga fluktuationer i ersättningskrav kring det
förväntade värdet på krav för vissa typer av försäkringsavtal.

exempel: IAS 1 78 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG58 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveForEqualisationMember

member

Reserv för utjämning [mem
ber]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av resurser för att täcka slumpmässiga fluktuationer i ersätt
ningskrav kring det förväntade värdet på krav för vissa typer
av försäkringsavtal (exempelvis hagelskadeförsäkring, kredit
försäkring, och olika typer av garantiförsäkringar), med an
vändning av en formel som baseras på erfarenheten från ett
antal år.

exempel: IAS 1 108 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG58 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Kassaflödessäkringsreserv

En komponent i eget kapital som utgörs av den ackumulerade
andelen av vinst (förlust) på ett säkringsinstrument som har
konstaterats vara en effektiv säkring för kassaflödessäkringar.
[Se: Kassaflödessäkringar [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 e,
upplysningar: IFRS 9 6.5.11

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesConti
nuingHedges

X instant,
credit

Kassaflödessäkringsreserv,
fortsatta säkringar

En komponent i eget kapital som utgörs av kassaflödessäk
ringsreserven i samband med fortsatta säkringar. [Se: Kassaf
lödessäkringsreserv]

upplysningar: IFRS 7 24B b ii

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHed
gingRelationshipsForWhichHed
geAccountingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Kassaflödessäkringsreserv,
säkringsförhållanden för vilka
säkringsredovisning inte längre
tillämpas

En komponent i eget kapital som utgör kassaflödessäkrings
reserven avseende säkringsförhållanden för vilka säkrings
redovisning inte längre tillämpas. [Se: Kassaflödessäkrings
reserv]

upplysningar: IFRS 7 24B b iii

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesMem
ber

member

Kassaflödessäkringsreserv
[member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av den ackumulerade andelen av vinst (förlust) på ett säk
ringsinstrument som har konstaterats vara en effektiv säkring
för kassaflödessäkringar. [Se: Kassaflödessäkringar [member]]

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IFRS 9 6.5.11
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiability

X instant,
credit

Reserv av förändring i verkligt
värde för finansiella skulder,
hänförliga till ändringar i
skuldens kreditrisk

En komponent i eget kapital som utgörs av den ackumulerade
förändringen i verkligt värde för finansiella skulder som är
hänförliga till förändringar i skuldernas kreditrisk. [Se: Kre
ditrisk [member]; Finansiella skulder]

allmän praxis: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValue
OfFinancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiabili
tyMember

member

Reserv av förändring i verkligt
värde för finansiella skulder,
hänförliga till ändringar i
skuldens kreditrisk [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av den ackumulerade förändringen i verkligt värde för finan
siella skulder som är hänförliga till förändringar i skuldernas
kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella skulder]

exempel: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Reserv av förändring i värdet
på valutabasisspreadar

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
förändringar i värdet för valutabasisspreaden för ett finansiellt
instrument när det undantas från identifieringen av det finan
siella instrumentet som säkringsinstrument.

allmän praxis: IAS 1 78 e,
upplysningar: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreadsMember

member

Reserv av förändring i värdet
på valutabasisspreadar [mem
ber]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade förändringar i värdet för valutabasisspreaden
för ett finansiellt instrument när det undantas från identifie
ringen av det finansiella instrumentet som säkringsinstrument.

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IFRS 9 6.5.16
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardContracts

X instant,
credit

Reserv av förändring i värdet
på terminsdelar i terminsk
ontrakt

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
förändringar i värdet på terminsdelar i terminskontrakt vid
uppdelning av terminsdelen och avistadelen i ett terminsk
ontrakt och identifiering av endast förändringar i avistadelen
som säkringsinstrument.

allmän praxis: IAS 1 78 e,
upplysningar: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tractsMember

member

Reserv av förändring i värdet
på terminsdelar i terminsk
ontrakt [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade förändringar i värdet på terminsdelar i ter
minskontrakt vid uppdelning av terminsdelen och avistadelen i
ett terminskontrakt och identifiering av endast förändringar i
avistadelen som säkringsinstrument.

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTime X instant,
ValueOfOptions
credit

Reserv av förändring i värdet
på optioners tidsvärde

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
allmän praxis: IAS 1 78 e,
förändringar i en options tidsvärde vid uppdelning av realvär upplysningar: IFRS 9 6.5.15
det och tidsvärdet i ett optionsavtal och identifiering av endast
förändringar i optionens realvärde som säkringsinstrument.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTime member
ValueOfOptionsMember

Reserv av förändring i värdet
på optioners tidsvärde [mem
ber]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade förändringar i en options tidsvärde vid upp
delning av realvärdet och tidsvärdet i ett optionsavtal och
identifiering av endast förändringar i optionens realvärde som
säkringsinstrument.

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IFRS 9 6.5.15
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeatures

X instant,
credit

Reserv av diskretionära delar

En komponent i eget kapital som är följden av diskretionära
delar. Diskretionära delar är avtalsenliga rättigheter att, som ett
komplement till garanterad ersättning, erhålla tillkommande
ersättningar a) som sannolikt är en betydande del av de sam
manlagda avtalsenliga ersättningarna, b) vars belopp eller tid
punkt enligt avtalet bestäms enbart av utfärdaren, och c) som
enligt avtal grundar sig på i) resultatet från en viss grupp av
avtal eller viss typ av avtal, ii) realiserad och/eller orealiserad
avkastning på placeringar i en viss grupp tillgångar som ut
färdaren innehar, eller iii) resultatet från det företag, fond eller
annan organisation som ställer ut avtalet.

exempel: IAS 1 78 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG22 f –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 34 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa
tionFeaturesMember

member

Reserv av diskretionära delar
[member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som är
följden av diskretionära delar. Diskretionära delar är avtalsen
liga rättigheter att, som ett komplement till garanterad ersätt
ning, erhålla tillkommande ersättningar a) som sannolikt är en
betydande del av de sammanlagda avtalsenliga ersättningarna,
b) vars belopp eller tidpunkt enligt avtalet bestäms enbart av
utfärdaren, och c) som enligt avtal grundar sig på i) resultatet
från en viss grupp av avtal eller viss typ av avtal, ii) realiserad
och/eller orealiserad avkastning på placeringar i en viss grupp
tillgångar som utfärdaren innehar, eller iii) resultatet från det
företag, fond eller annan organisation som ställer ut avtalet.

exempel: IAS 1 108 – sista
giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 IG22 f –
sista giltighetsdag 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 4 34 b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstruments

X instant,
credit

Reserv av en komponent i eget
kapital som består av konver
tibla instrument

En komponent i eget kapital som utgörs av komponenter av
konvertibla instrument som är klassificerade som eget kapital.

allmän praxis: IAS 1 55
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstrumentsMember

member

Reserv av en komponent i eget
kapital som består av konver
tibla instrument [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av komponenter av konvertibla instrument som är klassifice
rade som eget kapital.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslation

X instant,
credit

Reserv av valutakursdifferen
ser vid omräkning

En komponent i eget kapital som utgörs av valutakursdiffe
renser vid omräkning av finansiella rapporter i utlandsverk
samheter som redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i
eget kapital. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 21 52 b

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationContinuingHedges

X instant,
credit

Reserv av valutakursdifferen
ser vid omräkning, fortsatta
säkringar

En komponent i eget kapital som utgörs av reserven av valu upplysningar: IFRS 7 24B b ii
takursdifferenser vid omräkning i samband med fortsatta säk
ringar. [Se: Reserv av valutakursdifferenser vid omräkning]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationHedgingRelations
hipsForWhichHedgeAccounting
IsNoLongerApplied

X instant,
credit

Reserv av valutakursdifferen
ser vid omräkning, säkrings
förhållanden för vilka säk
ringsredovisning inte längre
tillämpas

En komponent i eget kapital som utgör reserven av valuta
kursdifferenser vid omräkning avseende säkringsförhållanden
för vilka säkringsredovisning inte längre tillämpas. [Se: Reserv
av valutakursdifferenser vid omräkning]

upplysningar: IFRS 7 24B b iii

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference
sOnTranslationMember

member

Reserv av valutakursdifferen
ser vid omräkning [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade valutakursdifferenser vid omräkning av fi
nansiella rapporter i utlandsverksamheter som redovisas i öv
rigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IAS 21 52 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från innehavda
återförsäkringsavtal som har
exkluderats från resultatet [ab
stract]

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
finansiella intäkter (kostnader) från innehavda återförsäkring
savtal som har exkluderats från resultatet. [Se: Finansiella
intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Innehavda återför
säkringsavtal [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 e –
ikraftträdande 2021-01-01

ReserveOfFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLoss

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpen
member
sesFromReinsuranceContractsHel
dExcludedFromProfitOrLossMem
ber

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från innehavda
återförsäkringsavtal som har
exkluderats från resultatet
[member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade finansiella intäkter (kostnader) från innehavda
återförsäkringsavtal som har exkluderats från resultatet. [Se:
Finansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Inne
havda återförsäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 108 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Reserv av vinster och förluster
från investeringar i egetkapi
talinstrument

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
vinster och förluster från investeringar i egetkapitalinstrument
som företaget har identifierat som värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat.

allmän praxis: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesFro
mInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Reserv av vinster och förluster
från investeringar i egetkapi
talinstrument [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade vinster och förluster från investeringar i
egetkapitalinstrument som företaget har identifierat som vär
derade till verkligt värde via övrigt totalresultat.

exempel: IAS 1 108

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 949

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfGainsAndLossesOn
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncome

X instant,
credit

Reserv av vinster och förluster
på finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat

En komponent i eget kapital som utgörs av reserven av vinster
och förluster på finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat. [Se: Finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat; Övrigt to
talresultat]

allmän praxis: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeMember

member

Reserv av vinster och förluster
på finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade vinster och förluster på finansiella tillgångar
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. [Se:
Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat; Övrigt totalresultat]

exempel: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFair
credit
ValueThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsuranceCon
tractsToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAndC24cO
fIFRS17HaveBeenApplied

Reserv av vinster och förluster
på finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat avseende
försäkringsavtal för vilka
punkterna C18 b, C19 b, C24
b och C24 c i IFRS 17 har
tillämpats

Det ackumulerade belopp som ingår i övrigt totalresultat för
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat avseende försäkringsavtal för vilka punkterna C18
b, C19 b, C24 b och C24 c i IFRS 17 har tillämpats. [Se:
Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat]

upplysningar: IFRS 17 116 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X instant,
credit

Reserv av vinster och förluster
på säkringsinstrument som
säkrar investeringar i egetka
pitalinstrument

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
allmän praxis: IAS 1 78 e
vinster och förluster från säkringsinstrument som säkrar in
vesteringar i egetkapitalinstrument som företaget har identifie
rat som värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments
Member

member

Reserv av vinster och förluster
på säkringsinstrument som
säkrar investeringar i egetka
pitalinstrument [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade vinster och förluster från säkringsinstrument
som säkrar investeringar i egetkapitalinstrument som företaget
har identifierat som värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat.

exempel: IAS 1 108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssets

X instant,
credit

Reserv av vinster och förluster
vid omvärdering av säljbara
finansiella tillgångar

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
vinster och förluster vid omvärdering av säljbara finansiella
tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar som kan säljas]

allmän praxis: IAS 1 78 e – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssetsMember

member

Reserv av vinster och förluster
vid omvärdering av säljbara
finansiella tillgångar [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade vinster och förluster vid omvärdering av
säljbara finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar som
kan säljas]

exempel: IAS 1 108 – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X instant,
credit

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från utfärdade för
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet och som
kommer att omklassificeras till
resultatet

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från resultatet och som senare kommer att
omklassificeras till resultatet [Se: Finansiella intäkter (kost
nader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal
[member]]

allmän praxis: IAS 1 78 e –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossMember

member

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från utfärdade för
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet och som
kommer att omklassificeras till
resultatet [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs exempel: IAS 1 108 –
av ackumulerade finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade ikraftträdande 2021-01-01
försäkringsavtal som har exkluderats från resultatet och som
senare kommer att omklassificeras till resultatet. [Se: Finansi
ella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade för
säkringsavtal [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från utfärdade för
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet och som
inte kommer att omklassifice
ras till resultatet

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade försäkringsavtal
som har exkluderats från resultatet och som inte senare kom
mer att omklassificeras till resultatet. [Se: Finansiella intäkter
(kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade försäkringsavtal
[member]]

allmän praxis: IAS 1 78 e –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFromPro
fitOrLossThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossMember

member

Reserv av finansiella intäkter
(kostnader) från utfärdade för
säkringsavtal som har exklu
derats från resultatet och som
inte kommer att omklassifice
ras till resultatet [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade finansiella intäkter (kostnader) från utfärdade
försäkringsavtal som har exkluderats från resultatet och som
senare inte kommer att omklassificeras till resultatet. [Se: Fi
nansiella intäkter (kostnader) från försäkringsavtal; Utfärdade
försäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 108 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Reserv för överlappnings
metoden

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
justeringar vid tillämpning av överlappningsmetoden.

allmän praxis: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproachMem
ber

member

Reserv för överlappnings
metoden [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
av ackumulerade justeringar vid tillämpning av överlapp
ningsmetoden.

allmän praxis: IFRS 4 35D b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

X instant,
credit

Reserv av omvärderingar av
förmånsbestämda planer

En komponent i eget kapital som utgörs av ackumulerade
omvärderingar av förmånsbestämda planer. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]]

allmän praxis: IAS 1 78 e

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlansMember

member

Reserv av omvärderingar av
förmånsbestämda planer
[member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs exempel: IAS 1 108
av ackumulerade omvärderingar av förmånsbestämda planer.
[Se: Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, vinster (förlus
ter) från omvärderingar av förmånsbestämda planer]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

X instant,
credit

Reserv av aktierelaterade er
sättningar

En komponent i eget kapital som är följden av aktierelaterade
ersättningar.

allmän praxis: IAS 1 78 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReserveOfSharebasedPayments
Member

member

Reserv av aktierelaterade er
sättningar [member]

Detta element består av en komponent i eget kapital som är
följden av aktierelaterade ersättningar.

exempel: IAS 1 108

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Reserver inom eget kapital
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 79 b

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

member

Risk i samband med restvärde
[member]

Detta element står för en komponent av andra prisrisker som
utgör typen av risk för att verkligt värde på eller framtida
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i restvärden. [Se: Finansiella instrument, klass
[member]]

exempel: IFRS 7 IG32, exempel:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

RestatedMember

member

Nuvarande upplysningar
[member]

Detta element står för den information som för närvarande
anges i de finansiella rapporterna. Det utgör även standard
värdet för axeln ”Retroaktiv tillämpning och retroaktiv om
räkning” och ”Avvikelse från IFRS-kravet”, om inget annat
element används.

allmän praxis: IAS 1 20 d vii,
upplysningar: IAS 1 106 b,
upplysningar: IAS 8 28 f i,
upplysningar: IAS 8 29 c i,
upplysningar: IAS 8 49 b i,
upplysningar: IFRS 17 113 b –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Bundna likvida medel

Beloppet för likvida medel vars användning eller tillbakadra
gande är begränsat. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAssetsIn
Funds

text

Beskrivning av begränsningar
av tillgång till tillgångar i
fonder

En beskrivning av begränsningar av tillgång till tillgångar i
fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande
åtgärder.

upplysningar: IFRIC 5 11
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RestrictionsOnRealisabilityOfIn
vestmentPropertyOrRemittanceO
fIncomeAndProceedsOfDisposa
lOfInvestmentProperty

X instant

Begränsningar i rätten att sälja
en förvaltningsfastighet eller
att disponera hyresintäkterna
och ersättning vid avyttring av
en förvaltningsfastighet

Beloppet avseende begränsning i rätten att sälja en förvalt
ningsfastighet eller att disponera hyresintäkterna och ersättning
vid avyttring. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 75 g

ifrs-full

RestructuringContingentLiability
Member

member

Eventualförpliktelser för om
strukturering [member]

Detta element står för eventualförpliktelser för omstrukturering,
såsom försäljning eller avveckling av en verksamhetsgren,
nedläggning av verksamheter i ett land eller en region, eller
flyttningen av verksamheter från ett land till ett annat, eller
från en region till en annan, ändrad ledningsstrategi, och ge
nomgripande omorganisationer som har en väsentlig effekt på
verksamhetens karaktär och inriktning. [Se: Eventualförplik
telser [member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

RestructuringProvision

X instant,
credit

Avsättningar för omstrukture
ring

Beloppet för avsättningar för omstrukturering, såsom försälj
ning eller avveckling av en verksamhetsgren, nedläggning av
verksamheter i ett land eller en region, eller flyttningen av
verksamheter från ett land till ett annat, eller från en region till
en annan, ändrad ledningsstrategi, och genomgripande om
organisationer som har en väsentlig effekt på verksamhetens
karaktär och inriktning. [Se: Övriga avsättningar]

exempel: IAS 37 70

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

Avsättningar för omstrukture
ring [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RestructuringProvisionMember

member

Avsättningar för omstrukture
ring [member]

Detta element står för avsättningar för omstrukturering, såsom
försäljning eller avveckling av en verksamhetsgren, nedlägg
ning av verksamheter i ett land eller en region, eller flyttningen
av verksamheter från ett land till ett annat, eller från en region
till en annan, ändrad ledningsstrategi, och genomgripande
omorganisationer som har en väsentlig effekt på verksamhetens
karaktär och inriktning. [Se: Övriga avsättningar [member]]

exempel: IAS 37 70

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Balanserade vinstmedel

En komponent i eget kapital som utgörs av företagets samlade
ej fördelade vinst eller underskott.

exempel: IAS 1 78 e, exempel: IAS
1 IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Balanserade vinstmedel [mem Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
ber]
av ett företags samlade ej fördelade vinst eller underskott.

upplysningar: IAS 1 106, exempel:
IAS 1 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Av beställaren innehållna be
lopp

Det belopp som innehålls av företaget i avvaktan på att ett
villkor uppfylls.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
credit

Utrangeringar, immateriella
tillgångar och goodwill

Minskningen i immateriella tillgångar och goodwill till följd av
utrangeringar. [Se: Immateriella anläggningstillgångar och
goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Utrangeringar, andra immate
riella tillgångar än goodwill

Minskningen i andra immateriella tillgångar än goodwill till
följd av utrangeringar. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

RetirementsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Utrangeringar, materiella an
läggningstillgångar

Minskningen i materiella anläggningstillgångar till följd av
utrangeringar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 73 e

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRe
trospectiveRestatementAxis

axis

Retroaktiv tillämpning och
retroaktiv omräkning [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Avkastning på förvaltningstill
gångar med undantag för rän
teintäkter eller räntekostnader,
förmånsbestämd nettoskuld
(nettotillgång)

Minskningen (ökningen) i den förmånsbestämda nettoskulden upplysningar: IAS 19 141 c i
(nettotillgången) till följd av avkastning på förvaltningstill
gångar, med undantag för ränteintäkter eller räntekostnader.
Avkastning på förvaltningstillgångar utgörs av ränta, utdelning
och andra intäkter från förvaltningstillgångarna, jämte realise
rade och orealiserade vinster eller förluster på förvaltningstill
gångarna, efter avdrag för eventuella kostnader för administ
ration av förvaltningstillgångar och eventuell skatt, förutom
den skatt som inkluderas i de aktuariella antaganden som an
vänds för att värdera nuvärdet av den förmånsbestämda för
pliktelsen. [Se: Förvaltningstillgångar [member]; Förmåns
bestämd nettoskuld (nettotillgång); Aktuariella antaganden
[member]; Räntekostnader (ränteintäkter), förmånsbestämd
nettoskuld (nettotillgång)]

ifrs-full

ReturnOnReimbursementRights

X duration,
debit

Avkastning på rättigheter till
ersättning, med undantag för
ränteintäkter eller räntekost
nader

Minskningen (ökningen) i rättigheter till ersättning till följd av
avkastning på dessa rättigheter, med undantag för belopp som
ingår i ränteintäkter eller räntekostnader. [Se: Rättigheter till
ersättning, till verkligt värde; Ränteintäkter, rättigheter till er
sättning]

IAS
IAS
IAS
IAS

1
8
8
8

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i
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upplysningar: IAS 19 141 c i

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreaseIn
tangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Ökning (minskning) i omvär Ökningen (minskningen) i immateriella tillgångar som inte är
dering, andra immateriella till goodwill till följd av omvärdering till verkligt värde. [Se:
gångar än goodwill
Andra immateriella tillgångar än goodwill; Omvärderings
reserver]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecreasePro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Ökning (minskning) i omvär
dering, materiella anlägg
ningstillgångar

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAssets
Abstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Omvärderingsreserver

En komponent i eget kapital som utgör de ackumulerade om upplysningar: IAS 16 39,
värderingsreservarna till följd av omvärdering av tillgångar
upplysningar: IAS 38 85
som redovisas i övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Omvärderingsreserver [mem
ber]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgör
de ackumulerade omvärderingsreservarna till följd av omvär
dering av tillgångar som redovisas i övrigt totalresultat. [Se:
Övrigt totalresultat]

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar till
följd av omvärdering till verkligt värde. [Se: Materiella an
läggningstillgångar; Omvärderingsreserver]

upplysningar: IAS 38 118 e iii

upplysningar: IAS 16 73 e iv,
upplysningar: IAS 16 77 f

exempel: IAS 1 108, upplysningar:
IAS 16 39, upplysningar: IFRS 1
IG10
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Omvärdering av immateriella
tillgångar [abstract]

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

Revenue

Elementtyp och
attribut

X duration,
credit

Beteckning

Inkomster

Dokumentationsbeteckning

Sista giltighetsdag 2020-01-01: Inkomster som uppstår i ett
företags ordinarie verksamhet. Inkomster är en ökning av
ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av
inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller minsk
ning av skulders värde och som medför en ökning av eget
kapital, förutom sådana ökningar som är hänförliga till tillskott
från aktieägare.
Ikraftträdande 2020-01-01: Inkomster som uppstår i ett före
tags ordinarie verksamhet. Intäkter är ökningar i tillgångar,
eller minskningar i skulder, som resulterar i ökningar i eget
kapital, andra än de som är hänförliga till bidrag från inneha
vare av aktiefordringar.

Hänvisningar

upplysningar: IAS 1 82 a, exempel:
IAS 1 103, exempel: IAS 1 102,
upplysningar: IFRS 12 B12 b v,
exempel: IFRS 12 B10 b,
upplysningar: IFRS 5 33 b i,
upplysningar: IFRS 8 28 a,
upplysningar: IFRS 8 23 a,
upplysningar: IFRS 8 32,
upplysningar: IFRS 8 33 a,
upplysningar: IFRS 8 34

RevenueAbstract

Intäkter [abstract]

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

X duration,
credit

Intäkter och övriga rörelsein
täkter

Det sammanlagda beloppet av företagets intäkter och övriga
rörelseintäkter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

RevenueFromConstructionCon
tracts

X duration,
credit

Intäkter från entreprenadavtal

Beloppet för intäkter från entreprenadavtal. Entreprenadavtal är
avtal som förhandlats fram specifikt för produktionen av ett
objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är
beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och
funktion eller användning. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromContractsWithCu
stomers

X duration,
credit

Intäkter från avtal med kunder

Beloppet för intäkter från avtal med kunder. En kund är en
part som har ingått avtal med ett företag att erhålla varor eller
tjänster som alstrats av företagets ordinarie verksamhet i utbyte
mot ersättning.

upplysningar: IFRS 15 113 a,
upplysningar: IFRS 15 114

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Intäkter från utdelningar

Beloppet för de utdelningar som redovisas som intäkter. Ut
delningar är ersättningar till aktieägare i proportion till inne
havet av respektive aktieslag.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromGovernmentGrants

X duration,
credit

Intäkter från statliga bidrag

De intäkter som redovisas i samband med statliga bidrag. [Se:
Statliga bidrag]

allmän praxis: IAS 20 39 b

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Intäkter från hotellverksamhet

Beloppet för intäkter från hotellverksamhet. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon
tractsIssuedWithoutReductionFor
ReinsuranceHeld

X duration,
credit

Intäkter från utfärdade försäk
ringsavtal, utan avdrag för in
nehav av återförsäkringar

Beloppet för intäkter från utfärdade försäkringsavtal, utan av
drag för innehav av återförsäkringar. [Se: Intäkter]

exempel: IAS 1 85 – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 IG24 a – sista giltighetsdag
2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b
– sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Ränteintäkter

De intäkter som härrör från ränta.

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 12 B13 e,
upplysningar: IFRS 8 23 c,
upplysningar: IFRS 8 28 e
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromPerformanceObliga
tionsSatisfiedOrPartiallySatisfied
InPreviousPeriods

X duration,
credit

Intäkter från uppfyllda eller
delvis uppfyllda prestations
åtaganden under tidigare pe
rioder

Beloppet för intäkter från uppfyllda eller delvis uppfyllda
prestationsåtaganden under tidigare perioder. [Se: Prestations
åtaganden [member]; Intäkter från avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 116 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAdver
tisingServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av reklamtjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av reklamtjänster.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCargo
AndMailTransportServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av gods- och posttransport
tjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av gods- och
posttransporttjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfData
Services

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av datatjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av datatjänster. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfG
amingServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av speltjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av speltjänster. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyConsultingS
ervices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av it-konsulttjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av konsulttjänster
avseende informationsteknik. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenance
AndSupportServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av tjänster i form av teknik
underhåll och teknikstöd

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av underhålls- och
stödtjänster avseende informationsteknik. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av it-tjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av it-tjänster. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av sammankopplingstjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av sammankopp
lingstjänster för andra operatörer. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInterne X duration,
tAndDataServices
credit

Intäkter från tillhandahållande
av internet- och datatjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av internet- och
datatjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInterne
tAndDataServicesAbstract

Intäkter från tillhandahållande
av internet- och datatjänster
[abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av internettjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av internettjänster.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLand
LineTelephoneServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av markbundna telefonitjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av markbundna
telefonitjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMobile X duration,
TelephoneServices
credit

Intäkter från tillhandahållande
av mobiltelefonitjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av mobiltelefoni
tjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromRenderingOfOther
TelecommunicationServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av andra telekommunikations
tjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av andra telekom allmän praxis: IAS 1 112 c
munikationstjänster som företaget inte redovisar separat i
samma rapport eller not. [Se: Intäkter]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPassen
gerTransportServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av persontransporter

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av persontrans
porter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrin
tingServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av tryckeritjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av tryckeritjänster.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av tjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av tjänster. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av tjänster, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av tjänster i
transaktioner med närstående parter. [Se: Intäkter, Närstående
parter [member]]

exempel: IAS 24 21 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av telekommunikationstjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av telekommuni
kationstjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAbstract

Intäkter från tillhandahållande
av telekommunikationstjänster
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromRenderingOfTelep
honeServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av telefonitjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av telefonitjänster.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTrans
portServices

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av transporttjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av transporttjänster.
[Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy
Services

X duration,
credit

Intäkter från tillhandahållande
av rumsuthyrningstjänster

Beloppet för intäkter från tillhandahållande av rumsuthyr
ningstjänster. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Intäkter från royalties

De intäkter som härrör från royalties.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultural
Produce

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
jord- och skogsbruksprodukter

Beloppet för intäkter från försäljning av jord- och skogs
bruksprodukter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av al Beloppet för intäkter från försäljning av alkohol och alkohol
haltiga drycker. [Se: Intäkter]
kohol och alkoholhaltiga
drycker

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
böcker

Beloppet för intäkter från försäljning av böcker. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
koppar

Beloppet för intäkter från försäljning av koppar. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av rå Beloppet för intäkter från försäljning av råolja. [Se: Kortfristigt
olja
lager av råolja; Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
elektricitet

Beloppet för intäkter från försäljning av elektricitet. [Se: In
täkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAndBe
verage

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
livsmedel och dryckesvaror

Beloppet för intäkter från försäljning av livsmedel och dryc
kesvaror. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
guld

Beloppet för intäkter från försäljning av guld. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
varor

Beloppet för intäkter från försäljning av varor. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRela
tedPartyTransactions

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
varor, transaktioner med närs
tående

Beloppet för intäkter från försäljning av varor i transaktioner
med närstående. [Se: Intäkter, Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 a

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
naturgas

Beloppet för intäkter från försäljning av naturgas. [Se: Kort
fristigt lager av naturgas; Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueFromSaleOfOilAndGas
Products

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
olje- och gasprodukter

Beloppet för intäkter från försäljning av olje- och gasproduk
ter. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
petroleum och petrokemiska
produkter

Beloppet för intäkter från försäljning av petroleum och pet
rokemiska produkter. [Se: Kortfristigt lager av petroleum och
petrokemiska produkter; Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
publikationer

Beloppet för intäkter från försäljning av publikationer. [Se:
Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
silver

Beloppet för intäkter från försäljning av silver. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av
socker

Beloppet för intäkter från försäljning av socker. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu
nicationEquipment

X duration,
credit

Intäkter från försäljning av te Beloppet för intäkter från försäljning av telekommunikations
lekommunikationsutrustning
utrustning. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn
putMember

member

Intäktsmultipel, värderings
indata [member]

exempel: IFRS 13 93 d, exempel:
IFRS 13 IE63

Detta element står för en intäktsmultipel som används som
värderingsindata.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Det förvärvade företagets in
täkter sedan förvärvstidpunk
ten

Det förvärvade företagets intäkter sedan förvärvstidpunkten
innefattat i koncernens rapport över totalresultat för rapport
perioden. [Se: Intäkter]

upplysningar: IFRS 3 B64 q i

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Förvärvat företags intäkter
som om rörelseförvärvet skett i
början av perioden

Det förvärvade företagets intäkter som om förvärvstidpunkten
för alla rörelseförvärv som skett under året hade varit per
början av räkenskapsåret. [Se: Rörelseförvärv [member]; In
täkter]

upplysningar: IFRS 3 B64 q ii

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesFor
FinancialAsset

X duration,
credit

Intäkter som redovisas vid ut
byte av entreprenadtjänster
mot finansiell tillgång

Det intäktsbelopp som redovisas när entreprenadtjänster utbyts upplysningar: SIC 29 6A
mot finansiella tillgångar inom avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhäl
leliga tjänster [member]; Intäkter från avtal med kunder]

ifrs-full

X duration,
RevenueRecognisedOnExchan
gingConstructionServicesForIntan credit
gibleAsset

Intäkter som redovisas vid ut
byte av entreprenadtjänster
mot immateriell tillgång

Det intäktsbelopp som redovisas när entreprenadtjänster utbyts upplysningar: SIC 29 6A
mot en immateriell tillgång inom avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhäl
leliga tjänster [member]; Intäkter från avtal med kunder]

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCon
tractLiabilityBalanceAtBeginning
OfPeriod

Intäkter som inkluderats i av
talets skuldsaldo i början av
perioden

Beloppet för de intäkter som inkluderades i avtalets skuldsaldo
i början av perioden. [Se: Avtalsskulder; Intäkter från avtal
med kunder]

X duration,
credit

upplysningar: IFRS 15 116 b
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ReversalAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Återföring, avsättningskonton
för kreditförluster i finansiella
tillgångar

Minskningen i ett avsättningskonto för kreditförluster i finan
siella tillgångar till följd av återföring av nedskrivning. [Se:
Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Återföring av nedskrivning

Det belopp som redovisas som en ökning av det redovisade
upplysningar: IAS 36 130 b,
värdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet till
upplysningar: IAS 36 130 d ii
återvinningsvärdet när en nedskrivning hade redovisats tidiga
re. [Se: Nedskrivning]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
credit
nisedInOtherComprehensiveIn
come

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i övrigt
Återföring av nedskrivning
som redovisas i övrigt totalre totalresultat. [Se: Återföring av nedskrivning; Nedskrivning
som redovisas i övrigt totalresultat]
sultat

upplysningar: IAS 36 126 d,
upplysningar: IAS 36 129 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveInco
meIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

Återföring av nedskrivning
som redovisas i övrigt totalre
sultat, andra immateriella till
gångar än goodwill

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i övrigt
totalresultat för andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se:
Återföring av nedskrivning som redovisas i övrigt totalresultat;
Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e iii

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveInco
mePropertyPlantAndEquipment

Återföring av nedskrivning
som redovisas i övrigt totalre
sultat, materiella anläggnings
tillgångar

Beloppet för återföring av nedskrivningar som redovisas i
övrigt totalresultat för materiella anläggningstillgångar. [Se:
Återföring av nedskrivning som redovisas i övrigt totalresultat;
Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInProfitOrLoss
credit

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet. [Se: Återföring av nedskrivning; Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 36 126 b,
upplysningar: IAS 36 129 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossBiologicalAs
sets

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet,
biologiska tillgångar

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet för biologiska tillgångar. [Se: Återföring av nedskriv
ning som redovisas i resultatet; Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 55 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet, an
dra immateriella tillgångar än
goodwill

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet för andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se:
Återföring av nedskrivning som redovisas i resultatet; Im
materiella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e v

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossInvestment
Property

Återföring av nedskrivning
Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
som redovisas i resultatet, för sultatet för förvaltningsfastigheter. [Se: Återföring av ned
valtningsfastigheter
skrivning som redovisas i resultatet; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 g,
upplysningar: IAS 40 79 d v

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossLoansAndAd
vances

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet, lån
och förskott

allmän praxis: IAS 1 85

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet för lån och förskott. [Se: Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossPropertyPlan
tAndEquipment

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet,
materiella anläggningstill
gångar

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet för materiella anläggningstillgångar. [Se: Återföring av
nedskrivning som redovisas i resultatet; Materiella anlägg
ningstillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 a,
upplysningar: IAS 16 73 e vi

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
credit
nisedInProfitOrLossTradeRecei
vables

Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet,
kundfordringar

Beloppet för återföring av nedskrivning som redovisas i re
sultatet för kundfordringar. [Se: Återföring av nedskrivning
som redovisas i resultatet; Kundfordringar]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X duration

Återföring av nedskrivning av
varulager

Det belopp som redovisas som en minskning av varulagret
som har redovisats som en utgift på grund av eventuella
återföringar av avskrivningar av varulager till följd av en ök
ning i nettoförsäljningsvärdet. [Se: Varulager; Nedskrivning av
varulager]

upplysningar: IAS 1 98 a,
upplysningar: IAS 2 36 f

ifrs-full

ReversalOfProvisionsForCostOf
Restructuring

X duration,
credit

Återföring av avsättningar för
omstruktureringskostnader

Beloppet för återföringar av avsättningar för omstrukture
ringskostnader. [Se: Avsättningar för omstrukturering]

upplysningar: IAS 1 98 b

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCon
tingentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombination

X duration,
debit

Återförda orealiserade skulder,
eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv

Beloppet för eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelse
förvärv som inte realiserades och därefter återfördes. [Se:
Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörelseför
värv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för instrument som har köpts för återförsäljning i
allmän praxis: IAS 1 55
omvända återköpsavtal samt kontantsäkerheter för lånade vär
depapper. [Se: Återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade
värdepapper]

RightofuseAssetFairValueUsedAs X instant,
DeemedCost
debit

Verkligt värde för nyttjanderätt
som används som antaget an
skaffningsvärde

Värdet på nyttjanderätter för vilka verkligt värde har använts
som antaget anskaffningsvärde i rapporten över periodens in
gående finansiella ställning enligt IFRS. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 1 30

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Nyttjanderätt

Beloppet för tillgångar representerar en leasetagares nyttjan
derätt för en underliggande tillgång under leasingperioden. En
underliggande tillgång är en tillgång som är föremål för ett
leasingavtal, för vilken nyttjanderätten tillhandahållits av en
leasegivare till en leasetagare.

upplysningar: IFRS 16 53 j

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Nyttjanderätt, ökning (minsk
ning) i omvärderingsreserven

En ökning (minskning) i omvärderingsreserven som är hän
förlig till nyttjanderätt. [Se: Omvärderingsreserver; Nyttjande
rätt]

upplysningar: IFRS 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Nyttjanderätt [member]

Detta element står för nyttjanderätter. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 33

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluationSurp X instant,
lus
credit

Nyttjanderätt, omvärderings
reserv

Det belopp i omvärderingsreserven som är hänförligt till nytt upplysningar: IFRS 16 57
janderätter. [Se: Omvärderingsreserver; Nyttjanderätt]

ReverseRepurchaseAgreements
AndCashCollateralOnSecurities
Borrowed

ifrs-full
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Omvända återköpsavtal och
kontantsäkerheter för lånade
värdepapper

ifrs-full

X instant,
debit

Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RightofuseAssetsRevaluedAsset
sAtCost

X instant,
debit

Nyttjanderätt, omvärderade
tillgångar, till anskaffnings
värde

Beloppet för de nyttjanderätter som skulle ha redovisats om de
omvärderade tillgångarna hade redovisats i enlighet med an
skaffningsvärdemetoden. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsThatDoNotMeet
DefinitionOfInvestmentProperty

X instant,
debit

Nyttjanderätter som inte upp
fyller definitionen av förvalt
ningsfastigheter

Beloppet för nyttjanderätter som inte uppfyller definitionen av
förvaltningsfastigheter. [Se: Nyttjanderätt; Förvaltningsfastig
heter]

upplysningar: IFRS 16 47 a

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestrictions text
AttachingToClassOfShareCapital

Rättigheter, förmånsordningar
och restriktioner som är hän
förliga till respektive aktieslag

En beskrivning av de rättigheter, förmånsordningar och re
striktioner som är hänförliga till respektive aktieslag, inklusive
restriktioner i rätten till vinstutdelning och till återbetalning av
kapital. [Se: Aktiekapital [member]]

upplysningar: IAS 1 79 a v

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial
RiskMember

member

Riskjustering för
icke-finansiell risk [member]

Detta element står för den ersättning som ett företag kräver för
att bära osäkerheten beträffande belopp och tidpunkter för de
kassaflöden som härrör från icke-finansiell risk i samband med
att företaget fullföljer försäkringsavtalet.

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMember

member

Diversifieringseffekt [member]

Detta element står för effekten av diversifiering av risker till
följd av finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument,
klass [member]]

allmän praxis: IFRS 7 32

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWith
InstrumentsSharingCharacteristic

X instant

Riskexponering avseende in
strument med gemensamma
egenskaper

Omfattningen av riskexponering avseende finansiella instru
ment med gemensamma egenskaper som identifierar en kon
centration av risker. [Se: Finansiella instrument, klass [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 7 B8 c

IFRS 17 100 c ii –
2021-01-01,
IFRS 17 101 b –
2021-01-01,
IFRS 17 107 c –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

RiskExposuresAxis

axis

Riskexponeringar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 128 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Riskexponeringar [member]

Detta element står för riskexponeringarna. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Riskexponeringar”, om inget annat
element används.

upplysningar: IFRS 17 128 a –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Utgifter i samband med roy
alties

Beloppet för utgifter i samband med royalties.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Försäljning eller emission av
egna aktier

Ökning i eget kapital till följd av försäljning eller emission av
egna aktier. [Se: Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X duration,
debit

Försäljnings- och marknads
föringsutgifter

Beloppet för utgifter i samband med marknadsföring och för allmän praxis: IAS 1 85
säljning av varor eller tjänster.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Försäljningskanaler [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Försäljningskanaler [member]

Detta element står för samtliga försäljningskanaler. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Försäljningskanaler”, om inget
annat element används.

exempel: IFRS 15 B89 g
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SalesFairValueMeasurementAs
sets

X duration,
credit

Försäljning, värdering till
verkligt värde, tillgångar

Minskning i värderingen till verkligt värde av tillgångar till
följd av försäljning. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Försäljning, värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Minskning i värderingen till verkligt värde av företagets egna upplysningar: IFRS 13 93 e iii
egetkapitalinstrument till följd av försäljning. [Se: Till verkligt
värde [member]; Företagets egna egetkapitalinstrument [mem
ber]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLiabi X duration,
lities
debit

Försäljning, värdering till
verkligt värde, skulder

Minskning i värderingen till verkligt värde av skulder till följd
av försäljning. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAssets
RelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Försäljning av fast egendom
och andra tillgångar, trans
aktioner med närstående parter

Beloppet för fast egendom och andra tillgångar som sålts av
företaget i transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående
parter [member]]

exempel: IAS 24 21 b

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Erhållna lån med säkerhet

Beloppet för lån med säkerhet som erhållits från banker och
som har säkrats med säkerhet. [Se: lån som erhållits]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Värdepappersutlåning [mem
ber]

Detta element står för lån av värdepapper där låntagaren
överför värdepapper i utbyte mot en säkerhet som lämnas av
långivaren.

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 B33
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SecuritisationsMember

member

Värdepapperisering [member]

Detta element står för värdepapperiseringar varigenom indi
viduella tillgångar läggs samman och säljs till ett företag som
emitterar skuldebrev som backas upp av gruppen av tillgångar.

exempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

member

Värdepapperiseringsinstrument
[member]

Detta element står för finansiella företag som används för
värdepapperisering varigenom individuella tillgångar läggs
samman och säljs till ett företag för särskilt ändamål som
emitterar skuldebrev som backas upp av gruppen av tillgångar.

exempel: IFRS 12 B23 a

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

axis

Segmentkonsolideringsposter
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 8 23

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldForSale
IsPresented

text

Beskrivning av segment i vilka
långfristiga tillgångar eller
avyttringsgrupper som innehas
för försäljning anges

En beskrivning av segment i vilka långfristiga tillgångar eller upplysningar: IFRS 5 41 d
avyttringsgrupper som innehas för försäljning anges. [Se:
Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras
som att de innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassifi
cerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Segment [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IAS 19 138 d vii,
upplysningar: IAS 36 130 d ii,
upplysningar: IFRS 15 115,
exempel: IFRS 17 96 c –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 8 23
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SegmentsMember

member

Segment [member]

Detta element står för samtliga segment i ett företag. Det utgör exempel: IAS 19 138 d vii,
även standardvärdet för axeln ”Segment”, om inget annat ele upplysningar: IAS 36 130 d ii,
ment används.
upplysningar: IFRS 15 115,
exempel: IFRS 17 96 c –
ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 8 28

ifrs-full

SellingExpense

X duration,
debit

Försäljningsutgifter

Beloppet för utgifter hänförliga till företagets försäljnings
verksamhet.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrative X duration,
Expense
debit

Försäljnings- och administra
tionskostnader och andra all
männa kostnader

Beloppet för företagets försäljnings- och administrationskost
nader och andra allmänna kostnader.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministrative
ExpenseAbstract

Försäljnings- och administra
tionskostnader och andra all
männa kostnader [abstract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLeases

X duration,
credit

Försäljningsintäkter (förluster)
avseende finansiella leasing
avtal

Försäljningsintäkterna (förlusterna) avseende finansiella lea
singavtal. Ett finansiellt leasingavtal vari de ekonomiska risker
och fördelar som förknippas med ägandet av en underliggande
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren.

upplysningar: IFRS 16 90 a i

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachType
OfMarketRisk

text block

Känslighetsanalys för olika
typer av marknadsrisker [text
block]

Offentliggörande av en känslighetsanalys för typerna av
marknadsrisk som företaget är exponerat för, utvisande hur
resultatet och eget kapital hade påverkats av rimligt möjliga
förändringar i den relevanta riskvariabeln per balansdagen. [Se:
Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 40 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SensitivityAnalysisToInsurance
Risk

text

Känslighetsanalys av försäk
ringsrisk

En beskrivning av en känslighetsanalys som utvisar hur re
upplysningar: IFRS 4 39A a – sista
sultatet och eget kapital hade påverkats om det hade skett
giltighetsdag 2021-01-01
rimligt möjliga förändringar i den relevanta försäkringsrisk
variabeln vid rapportperiodens slut, de metoder och antaganden
som använts vid upprättandet av känslighetsanalysen samt alla
förändringar i använda metoder och antaganden sedan föregå
ende period.

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesAxis

axis

Separata ledningsföretag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 24 18A

ifrs-full

SeparateManagementEntities
Member

member

Separata ledningsföretag
[member]

Detta element står för separata ledningsföretag som tillhanda
håller nyckelpersoner i ledande ställning till företaget. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Separata ledningsföretag”,
om inget annat element används. [Se: Nyckelpersoner i le
dande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 18A

ifrs-full

SeparateMember

member

Separat [member]

Detta element står för separata finansiella rapporter. Separata
finansiella rapporter är finansiella rapporter som presenteras av
företag som, i enlighet med kraven i IAS 27, kan välja att
redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och in
tresseföretag antingen till anskaffningsvärdet, i enlighet med
IFRS 9, eller enligt kapitalandelsmetoden såsom beskriven i
IAS 28.

upplysningar: IAS 27 4
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ServiceConcessionArrangements
Axis

axis

Avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: SIC 29 6

ifrs-full

ServiceConcessionArrangements
Member

member

Avtal om ekonomiska eller
samhälleliga tjänster [member]

Detta element står för arrangemang där ett företag (operatören)
kan ingå ett avtal med ett annat företag (överlåtaren) om att
tillhandahålla tjänster som ger allmänheten tillgång till bety
delsefulla ekonomiska och samhälleliga tjänster. Överlåtaren
kan vara ett offentligt eller privatägt företag, inklusive en
myndighet. Exempel på avtal om ekonomiska eller samhälle
liga tjänster kan gälla anläggningar för vattenrening, motor
vägar, parkeringsplatser, tunnlar, broar, flygfält och telekom
munikationsnät. Exempel på avtal som inte omfattas av denna
kategori är sådana som innebär att ett företag uppdrar åt annan
att utföra vissa interna tjänster (till exempel en kafeteria för
anställda, fastighetsunderhåll och redovisnings- eller
it-tjänster). Det utgör även standardvärdet för axeln ”Avtal om
ekonomiska eller samhälleliga tjänster”, om inget annat ele
ment används. [Se: Den offentliga sektorn [member]]

upplysningar: SIC 29 6

ifrs-full

ServiceConcessionRightsMember

member

Rättigheter i avtal om ekono Detta element står för rättigheter i avtal om ekonomiska eller allmän praxis: IAS 38 119
miska eller samhälleliga tjäns samhälleliga tjänster. [Se: Avtal om ekonomiska eller samhäl
leliga tjänster [member]]
ter [member]

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Utgifter i samband med tjäns
ter

De utgifter som uppkommer i samband med tjänster.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Erhållna tjänster, transaktioner
med närstående parter

Beloppet för de tjänster som erhållits inom ramen för trans
aktioner med närstående parter. [Se: Närstående parter [mem
ber]]

exempel: IAS 24 21 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SettledLiabilitiesContingentLiabi X duration,
litiesRecognisedInBusinessCombi debit
nation

Realiserade skulder, eventual
förpliktelser redovisade i rö
relseförvärv

Beloppet för eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelse
förvärv som har realiserats. [Se: Eventualförpliktelser redo
visade i rörelseförvärv]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEntity
OnBehalfOfRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Företagets reglering av skulder
på uppdrag av en närstående
part, transaktioner med närs
tående parter

Beloppet för skulder som företaget reglerar på uppdrag av en
närstående part i transaktioner med närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 j

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

En närstående parts reglering
av skulder på uppdrag av fö
retaget, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för skulder som en närstående part reglerar på upp
drag av företaget i transaktioner med närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 j

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasuremen X duration,
tAssets
credit

Regleringar, värdering till
verkligt värde, tillgångar

En minskning i värderingen till verkligt värde av tillgångar till
följd av regleringar. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasuremen X duration,
tEntitysOwnEquityInstruments
debit

Regleringar, värdering till
verkligt värde, företagets egna
egetkapitalinstrument

Minskningen i värderingen till verkligt värde av företagets
egna egetkapitalinstrument till följd av regleringar. [Se: Till
verkligt värde [member]; Företagets egna egetkapitalinstrument
[member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

Regleringar, värdering till
verkligt värde, skulder

Minskningen i värderingen till verkligt värde av skulder till
följd av regleringar. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iii

X duration,
debit
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SetupCostsMember

member

Uppstartkostnader [member]

Detta element står för en kategori av tillgångar som redovisas
från de kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder
som utgör uppstartkostnader. [Se: Tillgångar redovisade från
kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

exempel: IFRS 15 128 a

ifrs-full

SevenYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Sju år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade sju år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

SharebasedPaymentArrangements member
Member

Avtal om aktierelaterade er
sättningar [member]

upplysningar: IFRS 2 45
Detta element står för ett avtal mellan företaget eller annat
koncernföretag eller aktieägare i annat koncernföretag och en
annan part (inklusive en anställd) som berättigar den andra
parten att erhålla a) kontanter eller andra tillgångar från före
taget för belopp baserade på kursen (eller värdet) på företagets
eller annat koncernföretags egetkapitalinstrument (inklusive
aktier eller aktieoptioner), eller b) företagets eller annat kon
cernföretags egetkapitalinstrument (inklusive aktier eller aktie
optioner), under förutsättning att eventuella angivna intjä
ningsvillkor är uppfyllda. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Typer av avtal om aktierelaterade ersättningar”, om
inget annat element används.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

Kostnader i samband med ak
tieemission

Kostnaden i samband med emission av aktier.

X duration,
debit

allmän praxis: IAS 1 106 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfAmountReclassifiedFrom X duration,
ProfitOrLossToOtherComprehen debit
siveIncomeApplyingOverlayApp
roachNewlyDesignatedFinancia
lAssets

Andel av belopp som omklas Företagets andel av det belopp som omklassificeras från re
sificeras från resultatet till öv sultatet till övrigt totalresultat vid tillämpning av överlapp
ningsmetoden för nyligen identifierade finansiella tillgångar.
rigt totalresultat vid tillämp
ning av överlappningsmeto
den, nyligen identifierade fi
nansiella tillgångar

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountReportedInPro
X duration,
fitOrLossApplyingIFRS9Financia debit
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

En andel av det belopp som
redovisas i resultatet vid till
lämpning av IFRS 9, finansi
ella tillgångar som omfattas av
tillämpning av överlappnings
metoden

Företagets andel av det belopp som redovisas i resultatet vid
tillämpning av IFRS 9 för finansiella tillgångar som omfattas
av tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X duration,
BeenReclassifiedFromProfitOr
debit
LossToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproachIf
FinancialAssetsHadNotBeenDede
signated

Andel av belopp som skulle ha
omklassificerats från resultatet
till övrigt totalresultat vid till
lämpning av överlappnings
metoden om finansiella till
gångar inte hade tagits bort

Företagets andel av det belopp som skulle ha omklassificerats
från resultatet till övrigt totalresultat om finansiella tillgångar
inte hade tagits bort vid tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave
BeenReportedInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFinancia
lAssetsToWhichOverlayApproa
chIsApplied

Andel av belopp som skulle ha
redovisats i resultatet om IAS
39 hade tillämpats, finansiella
tillgångar som omfattas av
tillämpning av överlappnings
metoden

Företagets andel av de belopp som skulle ha redovisats i
resultatet för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning
av överlappningsmetoden om IAS 39 hade tillämpats.

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

X duration,
debit

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 981

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfContingentLiabilitiesInc
urredJointlyWithOtherVenturers

X instant,
credit

Andel av eventualförpliktelser
i joint ventures, andel av ge
mensamma eventualförpliktel
ser tillsammans med andra in
vesterare

Företagets andel av gemensamma eventualförpliktelser till
sammans med andra investerare med gemensamt bestämmande
över joint ventures. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Joint
ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
X instant,
fAssociatesIncurredJointlyWithOt credit
herInvestors

Andel av intresseföretagets
eventualförpliktelser som
ägarföretaget ådragit sig ge
mensamt med andra ägarföre
tag

Företagets andel av gemensamma eventualförpliktelser till
sammans med andra investerare med betydande inflytande över
intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]; Eventualför
pliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

member

Andel av eventualförpliktelser
i intresseföretag [member]

Detta element står för andelen eventualförpliktelser i intres
seföretag. [Se: Intresseföretag [member]; Eventualförpliktelser
[member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssuedT
hatAreIncludedInInsurersRegula
toryCapital

X instant,
credit

Andelen av emitterade skuld Företagets andel av beloppet för emitterade skuldinstrument
instrument som inräknas i för som inräknas i försäkringsgivarens lagstadgade kapital.
säkringsgivarens lagstadgade
kapital

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabilitiesOn X instant,
LiabilitiesArisingFromContracts
credit
WithinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

Andel uppskjutna skatteskul
der för skulder som härrör från
avtal som faller inom tillämp
ningsområdet för IFRS 4 och
investeringsavtal som inte är
derivat

exempel: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

Företagets andel av beloppet för uppskjutna skatteskulder av exempel: IFRS 4 39J b – sista
seende skulder som härrör från avtal som faller inom tillämp giltighetsdag 2021-01-01
ningsområdet för IFRS 4 och investeringsavtal som inte är
derivat. [Se: Uppskjutna skatteskulder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromAs
credit
setsBackingContractsWithinS
copeOfIFRS4AndNonderivative
InvestmentContracts

Andel av derivatskulder som
används för att minska risker
som härrör från tillgångar som
är knutna till avtal som faller
inom tillämpningsområdet för
IFRS 4 och investeringsavtal
som inte är derivat

Företagets andel av beloppet för derivatskulder som används
för att minska risker som härrör från tillgångar som är knutna
till avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 4 och
investeringsavtal som inte är derivat. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromCon credit
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentContracts

Andel av derivatskulder som
används för att minska risker
som härrör från avtal inom
tillämpningsområdet för IFRS
4 och investeringsavtal som
inte är derivat

Företagets andel av beloppet för derivatskulder som används
för att minska risker som härrör från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS 4 och investeringsavtal som inte
är derivat. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Carry
ingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Andel finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4, redovisat värde vid
tillämpning av IAS 39

Företagets andel av det redovisade värdet vid tillämpning av
IAS 39 av finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4. Om finansiella tillgångar värderas till upplupet an
skaffningsvärde, ska detta ske före justering för eventuella
reserveringar för nedskrivning. [Se: Finansiella tillgångar som
beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Andel finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde

Företagets andel av det verkliga värdet för finansiella tillgångar
som beskrivs i 39E a i IFRS 4. [Se: Finansiella tillgångar som
beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCarry
ingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Andel finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4 som inte har låg kre
ditrisk, redovisat värde vid
tillämpning av IAS 39

Företagets andel av det redovisade värdet vid tillämpning av
IAS 39 av finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4 som inte har låg kreditrisk. Om finansiella tillgångar
värderas till upplupet anskaffningsvärde, ska detta ske före
justering för eventuella reserveringar för nedskrivning. [Se:
Finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4,
verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribe X instant,
dInParagraph39EaOfIFRS4That
debit
DoNotHaveLowCreditRiskFairVa
lue

Andel finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4 som inte har låg kre
ditrisk, verkligt värde

Företagets andel av det verkliga värdet av finansiella tillgångar
som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4 som inte har låg kre
ditrisk. [Se: Finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i
IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Andel av andra finansiella
tillgångar än de som anges i
punkt 39E a i IFRS 4, verkligt
värde

Företagets andel av det verkliga värdet för andra finansiella
tillgångar än de som beskrivs i 39E a i IFRS 4. [Se: Finansiella
tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToWhi
chOverlayApproachIsApplied

X instant,
debit

Andel av finansiella tillgångar
som omfattas av tillämpning
av överlappningsmetoden

Företagets andel av det belopp för finansiella tillgångar som
omfattas av tillämpningen av överlappningsmetoden. [Se: Fi
nansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescribe
dInParagraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Andel av ökning (minskning) i
verkligt värde för finansiella
tillgångar som beskrivs i punkt
39E a i IFRS 4

Företagets andel av ökningen (minskningen) i det verkliga
värdet för finansiella tillgångar som beskrivs i 39E a i IFRS 4.
[Se: Finansiella tillgångar som beskrivs i punkt 39E a i IFRS
4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Andel av ökning (minskning) i
verkligt värde för andra finan
siella tillgångar än de som
anges i punkt 39E a i IFRS 4

Företagets andel av ökningen (minskningen) i det verkliga
värdet för andra finansiella tillgångar än de som beskrivs i 39E
a i IFRS 4. [Se: Finansiella tillgångar som beskrivs i punkt
39E a i IFRS 4, verkligt värde]

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe
causeInsurerIssuesOrFulfilsObli
gationsArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonderiv
ativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Andel av skulder som upp
kommer på grund av att för
säkringsgivaren utfärdar eller
fullgör förpliktelser som härrör
från avtal som faller inom
tillämpningsområdet för IFRS
4 och investeringsavtal som
inte är derivat

Företagets andel av beloppet för skulder som uppkommer på
grund av att en försäkringsgivare utfärdar eller fullgör för
pliktelser som härrör från avtal som faller inom tillämpnings
området för IFRS 4 och investeringsavtal som inte är derivat.

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvestment
ContractLiabilitiesMeasuredAtFa
irValueThroughProfitOrLossApp
lyingIAS39

X instant,
credit

Andel av skulder från investe Företagets andel av beloppet för skulder från investeringsavtal
ringsavtal som inte är derivat som inte är derivat som värderas till verkligt värde via resul
värderade till verkligt värde
tatet i enlighet med IAS 39. [Se: Derivat [member]]
via resultatet i enlighet med
IAS 39

upplysningar: IFRS 4 39J b – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hod

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden, efter avdrag för skatt

upplysningar: IAS 1 91 a,
upplysningar: IFRS 12 B16 c,
upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Företagets andel av det övriga totalresultatet i intresseföretag
och joint ventures redovisad med tillämpning av kapitalan
delsmetoden, efter avdrag för skatt. [Se: Intresseföretag
[member]; Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmeto
den; Joint ventures [member]; Övrigt totalresultat]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Dokumentationsbeteckning

Företagets andel av det övriga totalresultatet i intresseföretag
och joint ventures redovisad med tillämpning av kapitalan
delsmetoden, före skatt. [Se: Intresseföretag [member]; In
vesteringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Joint ven
tures [member]; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IAS 1 91 b,
upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

Andelen av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint
ventures redovisad med tillämpning av kapitalandelsmetoden
som kommer att omklassificeras till resultat, före skatt.

upplysningar: IAS 1.82 A B

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodBeforeTax

Andel av övrigt totalresultat i
intresseföretag och joint ven
tures redovisad med tillämp
ning av kapitalandelsmetoden,
före skatt

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquityMet
hodBeforeTaxAbstract

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden, före skatt [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquityMet
hodNetOfTaxAbstract

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden, efter avdrag för skatt
[abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossBeforeTax

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden som kommer att
omklassificeras till resultat,
före skatt

Hänvisningar
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Beteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassifiedToPro
fitOrLossNetOfTax

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden som kommer att
omklassificeras till resultat,
efter avdrag för skatt

Andelen av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint
ventures redovisad med tillämpning av kapitalandelsmetoden
som kommer att omklassificeras till resultat, efter avdrag för
skatt.

upplysningar: IAS 1.82 A B

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden som inte kommer att
omklassificeras till resultat,
före skatt

Andelen av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint
ventures redovisad med tillämpning av kapitalandelsmetoden
som inte kommer att omklassificeras till resultat, före skatt.

upplysningar: IAS 1.82 A B

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveInco X duration,
meOfAssociatesAndJointVenture credit
sAccountedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden som inte kommer att
omklassificeras till resultat,
efter avdrag för skatt

Andelen av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint
ventures redovisad med tillämpning av kapitalandelsmetoden
som inte kommer att omklassificeras till resultat, efter avdrag
för skatt.

upplysningar: IAS 1.82 A B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingEquityMet
hod

X duration,
credit

Andel av vinst (förlust) för
intresseföretag som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden

Företagets andel av vinsten (förlusten) för intresseföretag som
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Intresseföretag
[member]; Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmeto
den; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
credit

Andel av vinst (förlust) för
intresseföretag och joint ven
tures som redovisas enligt ka
pitalandelsmetoden

Företagets andel av vinsten (förlusten) för intresseföretag och
joint ventures som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se:
Intresseföretag [member]; Investeringar redovisade enligt ka
pitalandelsmetoden; Joint ventures [member]; Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 1 82 c,
upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 8 23 g,
upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAbstract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuing
OperationsOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsingEqui
tyMethod

Företagets andel av vinsten (förlusten) för kvarvarande verk
samheter för intresseföretag och joint ventures som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Intresseföretag [member];
Kvarvarande verksamheter [member]; Investeringar redovisade
enligt kapitalandelsmetoden; Joint ventures [member]; Vinst
(förlust) från kvarvarande verksamhet]

upplysningar: IFRS 12 B16 a

Andel av vinsten (förlusten)
för dotterföretag och joint
ventures som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden [ab
stract]

X duration,
credit

Andel av vinsten (förlusten)
för kvarvarande verksamheter
för intresseföretag och joint
ventures som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Andel av resultatet efter skatt
för avvecklade verksamheter
för intresseföretag och joint
ventures som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden

Företagets andel av resultatet efter skatt för avvecklade verk
samheter för intresseföretag och joint ventures som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Intresseföretag [member];
Avvecklade verksamheter [member]; Investeringar redovisade
enligt kapitalandelsmetoden; Joint ventures [member]; Vinst
(förlust) för avvecklade verksamheter]

Hänvisningar

ShareOfProfitLossOfDiscontinu
edOperationsOfAssociatesAndJo
intVenturesAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVenture X duration,
sAccountedForUsingEquityMet
credit
hod

Andel av vinst (förlust) för
joint ventures som redovisas
enligt kapitalandelsmetoden

Företagets andel av vinsten (förlusten) för joint ventures som allmän praxis: IAS 1 85
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. [Se: Investeringar re
dovisade enligt kapitalandelsmetoden; Joint ventures [membe
r]; Rörelseresultat]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOver
layApproachBeforeTax

X duration,
debit

Andel av omklassificerings
justeringar för finansiella till
gångar som har tagits bort vid
tillämpning av överlappnings
metoden, före skatt

Företagets andel av beloppet för omklassificeringsjusteringar
för finansiella tillgångar som har tagits bort vid tillämpning av
överlappningsmetoden, före skatt. Omklassificeringsjusteringar
är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella
perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i den aktuella
eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAssetsThatHa
veBeenDedesignatedFromOver
layApproachNetOfTax

X duration,
debit

Andel av omklassificerings
justeringar för finansiella till
gångar som har tagits bort vid
tillämpning av överlappnings
metoden, efter avdrag för skatt

Företagets andel av beloppet för omklassificeringsjusteringar
för finansiella tillgångar som har tagits bort vid tillämpning av
överlappningsmetoden, efter avdrag för skatt. Omklassifice
ringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i
den aktuella perioden, som redovisades i övrigt totalresultat i
den aktuella eller i tidigare perioder. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 39M b –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

X duration,
credit

upplysningar: IFRS 12 B16 b

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 989

ifrs-full

▼M1
Elementnamn/URI-roll

Prefix

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShareOfTotalComprehensiveInco
meOfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquityMet
hod

X duration,
credit

Andel av det övriga totalre
sultatet i intresseföretag och
joint ventures redovisad med
tillämpning av kapitalandels
metoden

Företagets andel av det övriga totalresultatet i intresseföretag
och joint ventures redovisad med tillämpning av kapitalan
delsmetoden. [Se: Intresseföretag [member]; Joint ventures
[member]; Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmeto
den]

upplysningar: IFRS 12 B16 d

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Överkurs vid emission

Det belopp som erhållits eller kommer att erhållas till följd av
emission av företagets aktier utöver nominellt värde.

exempel: IAS 1 78 e

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Överkurs vid emission [mem
ber]

Detta element står för det belopp som erhållits eller kommer att
erhållas till följd av emission av företagets aktier utöver no
minellt värde.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOrBy shares
ItsSubsidiariesOrAssociates

Antal aktier i företaget som
innehas av företaget självt eller
av dess dotterföretag eller in
tresseföretag

Antal aktier i företaget som innehas av företaget självt eller av
dess dotterföretag eller intresseföretag. [Se: Intresseföretag
[member]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 1 79 a vi

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnderOp
tionsAndContractsForSaleOfS
hares

shares

Antal aktier reserverade för
emission enligt optionsavtal
och försäljningsavtal avseende
aktier

Det antal aktier som är reserverade för emission enligt op
tionsavtal och försäljningsavtal avseende aktier.

upplysningar: IAS 1 79 a vii

ifrs-full

Fartyg

X instant,
debit

Fartyg

Det belopp för materiella anläggningstillgångar som utgörs av
havsgående fartyg eller andra fartyg som används i företagets
verksamhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShipsMember

member

Fartyg [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill
gångar som utgörs av havsgående fartyg eller andra fartyg som
används i företagets verksamhet. [Se: Materiella anläggnings
tillgångar]

exempel: IAS 16 37 d

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Kortsiktig upplåning

Beloppet för kortsiktig upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Kortfristig upplåning [mem
ber]

Detta element står för kortfristig upplåning. [Se: Upplåning]

exempel: IAS 7 C Avstämning av
skulder till följd av
finansieringsverksamhet, exempel:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Kortfristiga avtal [member]

Detta element står för kortfristiga avtal med kunder.

exempel: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs
CashEquivalents

X instant,
debit

Kortfristiga insättningar, klas
sificerade som likvida medel

En klassificering av likvida medel som utgörs av kortfristiga
insättningar. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Kortfristiga insättningar, ej
Beloppet för kortfristiga insättningar som innehas av företaget
klassificerade som likvida me och inte är klassificerade som likvida medel. [Se: Likvida
medel]
del

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefit
sAccruals

X instant,
credit

Kortfristiga ersättningar till
anställda, upplupna

allmän praxis: IAS 1 78

Beloppet för upplupna kostnader för ersättningar till anställda
(med undantag för ersättningar vid uppsägning) som förväntas
regleras helt inom tolv månader efter utgången av den rap
portperiod under vilken de anställda utför tjänsterna. [Se:
Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Kortfristiga kostnader för er
sättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar till anställda (med undantag för er
sättningar vid uppsägning) som förväntas regleras helt inom
tolv månader efter utgången av den rapportperiod under vilken
de anställda utför tjänsterna.

Hänvisningar

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefits
Expense

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefits
ExpenseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

En klassificering av likvida medel som utgörs av kortfristiga
Kortfristiga investeringar,
klassificerade som likvida me investeringar. [Se: Likvida medel]
del

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsPro
vision

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar för
rättsliga förfaranden

Beloppet för kortfristiga avsättningar för rättsliga förfaranden.
[Se: Avsättningar för rättsliga förfaranden]

exempel: IAS 37 exempel 10 Ett
domstolsförfarande, exempel: IAS
37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOtherPro
visions

X instant,
credit

Diverse övriga kortfristiga av
sättningar

Beloppet för diverse övriga kortfristiga avsättningar. [Se: Di
verse övriga avsättningar]

allmän praxis: IAS 1 78 d

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar för
förlustkontrakt

Beloppet för kortfristiga avsättningar för förlustkontrakt. [Se:
Avsättningar för förlustkontrakt]

exempel: IAS 37 66

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecommis
sioningRestorationAndRehabilita
tionCosts

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar för
nedläggnings- och återställan
dekostnader

Beloppet för kortfristiga avsättningar för nedläggnings- och
återställandekostnader. [Se: Avsättningar för nedläggnings- och
återställandekostnader]

exempel: IAS 37 D Exempel:
Upplysningar, exempel: IAS 37 87

X duration,
debit

allmän praxis: IAS 1 112 c

Kortfristiga kostnader för er
sättningar till anställda [ab
stract]
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ShorttermRestructuringProvision

X instant,
credit

Kortfristiga avsättningar för
omstrukturering

Beloppet för kortfristiga avsättningar för omstrukturering. [Se:
Avsättningar för omstrukturering]

exempel: IAS 37 70

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Kortfristiga garantiavsättningar

Beloppet för kortfristiga garantiavsättningar. [Se: Garanti
avsättningar]

exempel: IAS 37 Exempel 1
Garantier, exempel: IAS 37 87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAssocia
tesAxis

axis

Intresseföretag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 27 17 b,
upplysningar: IAS 27 16 b,
upplysningar: IFRS 12 B4 d,
upplysningar: IFRS 4 39M –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9,
upplysningar: IFRS 4 39J – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSubsidia
riesAxis

axis

Dotterföretag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

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

ifrs-full

SignificantUnobservableInputAs
sets

X.XX
instant

Betydande icke observerbara
indata, tillgångar

Värdet av betydande icke observerbara indata som används vid
värderingen av tillgångar till verkligt värde.

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

SignificantUnobservableInputEnti X.XX
tysOwnEquityInstruments
instant

Betydande icke observerbara
Värdet av betydande icke observerbara indata som används vid upplysningar: IFRS 13 93 d
indata, företagets egna egetka värderingen av företagets egna egetkapitalinstrument till verk
pitalinstrument
ligt värde.
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SignificantUnobservableInputLia
bilities

X.XX
instant

Betydande icke observerbara
indata, skulder

Det värde av betydande icke observerbara indata som används
vid värderingen av skulder till verkligt värde.

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Sex år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som slutade sex år före rappor
teringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Avdrag för avgift till social
försäkringssystemet

En klass av kostnader för ersättningar till anställda som utgörs allmän praxis: IAS 19 9
av avgifter till socialförsäkringssystemet. [Se: Kostnad för er
sättningar till anställda]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Kortfristigt lager av reservde
lar

En klassificering av kortfristiga varulager som utgör den
mängd utbytbara delar som hålls i lager och används för
reparation eller byte av defekta delar. [Se: Varulager]

allmän praxis: IAS 2 37

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMember

member

Statliga förmånsbestämda pla
ner [member]

Detta element står för förmånsbestämda planer som bildas
genom lagstiftning för att omfatta alla företag (eller alla företag
i en viss kategori) och administreras av statliga eller lokala
myndigheter eller andra organ som det rapporterande företaget
inte kan kontrollera eller ha inflytande över. [Se: Förmåns
bestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 19 45

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Rapport över kassaflöden [ab
stract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

StatementOfChangesInEquity
Abstract

Rapport över förändringar i
eget kapital [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquityLi
neItems

Rapport över förändringar i
eget kapital [line items]

Posterna representerar begrepp som ingår i en tabell. Dessa
begrepp används för att uppge rapporteringspliktig information
associerad med domänelement som anges i en eller flera axlar i
tabellen.

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
Table

Rapport över förändringar i
eget kapital [table]

Schema som visar information om förändringar i eget kapital.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsset
sAvailableForBenefitsAbstract

Sammanställning över föränd
ringar i nettotillgångar till
gängliga för ersättningar [ab
stract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveInco
meAbstract

Rapport över totalresultat [ab
stract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPosition
Abstract

Rapport över finansiell ställ
ning [abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

Ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att alla IFRS-krav
iakttas.

upplysningar: IAS 1 16

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeAbstract

table

text block

Uttalande om att IFRS iakttas
[text block]

Rapport över resultat och öv
rigt totalresultat [abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

StatementThatComparativeInfor
mationDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

text

Uttalande om att jämförande
information inte uppfyller
IFRS 7 och IFRS 9

Ett uttalande om att jämförande information inte uppfyller
IFRS 7 och IFRS 9.

upplysningar: IFRS 1 E2 b

ifrs-full

StatementThatEntityAppliesPara
graph20OfIFRS17InDetermining
GroupsOfInsuranceContracts

text

Uttalande om att företaget till
lämpar punkt 20 i IFRS 17 för
att fastställa grupper av för
säkringsavtal

Ett uttalande om att företaget tillämpar punkt 20 i IFRS 17 för
att fastställa grupper av försäkringsavtal för vilka det tillämpar
redovisnings- och värderingskraven i IFRS 17. [Se: Försäk
ringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 126 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNotDisc text
losePreviouslyUnpublishedInfor
mationAboutClaimsDevelop
mentThatOccurredEarlierThanFi
veYearsBeforeEndOfAnnualRe
portingPeriodInWhichItFirstApp
liesIFRS17

Uttalande om att företag inte
offentliggör tidigare
icke-offentliggjord information
om skadeanspråkens utveck
ling som skett tidigare än fem
år före utgången av det rä
kenskapsår då företaget för
första gången tillämpar IFRS
17

Ett uttalande om att företaget inte offentliggör tidigare
icke-offentliggjord information om skadeanspråkens utveckling
som skett tidigare än fem år före utgången av det räkenskapsår
då företaget för första gången tillämpar IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 C28 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

StatementThatEntityElectedToU
text
seExemptionThatPermitsEntityTo
RetainAccountingPoliciesFor
FinancialInstrumentsAppliedBy
AssociateOrJointVentureWhe
nApplyingEquityMethod

Uttalande om att ett företag
har valt att tillämpa undantag
som gör det möjligt för före
taget att behålla redovisnings
principer för finansiella instru
ment som tillämpas av intres
seföretag eller joint venture
vid tillämpning av kapitalan
delsmetoden

Ett uttalande om att ett företag har valt att tillämpa undantaget
som gör det möjligt för företaget att behålla de redovisnings
principer för finansiella instrument som tillämpas av ett in
tresseföretag eller joint venture vid tillämpning av
kapitalandelsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39I – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Ett uttalande om att företaget har valt det praktiska hjälpmedlet
i punkt C3 i IFRS 16 vid bedömningen om avtalet utgör, eller
innehåller, ett leasingavtal per den första tillämpningsdagen för
IFRS 16.

Hänvisningar

ifrs-full

StatementThatEntityHasCho
senPracticalExpedientWhenAsses
singWhetherContractIsOrConta
insLeaseAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS16

text

Uttalande om att företaget har
valt ett praktiskt hjälpmedel
vid bedömningen av om avta
let utgör, eller innehåller, ett
leasingavtal per den första
tillämpningsdagen för IFRS 16

upplysningar: IFRS 16 C4

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplying
OverlayApproach

text

Uttalande om att en försäk
Ett uttalande om att en försäkringsgivare tillämpar överlapp
ringsgivare tillämpar överlapp ningsmetoden.
ningsmetoden

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplying
TemporaryExemptionFromIFRS9

text

Uttalande om att försäkrings
givaren tillämpar det tillfälliga
undantaget från IFRS 9

Ett uttalande om att en försäkringsgivare tillämpar det tillfäl
liga undantaget från IFRS 9.

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLong
erQualifiesToApplyTemporaryEx
emptionFromIFRS9

text

Uttalande om att försäkrings
givaren inte längre är berätti
gad att tillämpa det tillfälliga
undantaget från IFRS 9

Ett uttalande om att en försäkringsgivare inte längre är berät upplysningar: IFRS 4 39D a – sista
tigad att tillämpa det tillfälliga undantaget från IFRS 9.
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityIs
RequiredToApplyExceptionFrom
Consolidation

text

Uttalande om att investment
företag ska tillämpa undantag
från konsolidering

Ett uttalande om att ett investmentföretag ska tillämpa ett
undantag från konsolidering. [Se: Upplysningar om invest
mentföretag [text block]]

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityP
reparesSeparateFinancialState
mentsAsItsOnlyFinancialState
ments

text

Uttalande om att investment
företag upprättar separata fi
nansiella rapporter som enda
finansiella rapporter

Ett uttalande om att ett investmentföretag upprättar separata
upplysningar: IAS 27 16A
finansiella rapporter som enda finansiella rapporter. [Se: Upp
lysningar om investmentföretag [text block]; Separata [mem
ber]]

upplysningar: IFRS 4 39L a –
ikraftträdande vid första
tillämpning av IFRS 9

upplysningar: IFRS 4 39C – sista
giltighetsdag 2021-01-01
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upplysningar: IFRS 12 19A

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

StatementThatLesseeAccountsFor text
LeasesOfLowvalueAssetsUs
ingRecognitionExemption

Uttalande om att leasetagare
redovisar leasingavtal avse
ende tillgångar av lågt värde
enligt redovisningsundantag

Ett uttalande om att leasetagaren redovisar leasingavtal avse
ende tillgångar av lågt värde enligt redovisningsundantaget i
punkt 6 i IFRS 16.

upplysningar: IFRS 16 60

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsingRecog
nitionExemption

text

Uttalande om att leasetagare
redovisar kortfristiga leasing
avtal enligt redovisnings
undantag

Ett uttalande om att leasetagaren redovisar kortfristiga lea
singavtal enligt redovisningsundantaget i punkt 6 i IFRS 16.
Ett kortfristigt leasingavtal är ett leasingavtal som, vid inled
ningsdatumet, har en leasingperiod på 12 månader eller
mindre. Ett leasingavtal som innehåller en köpmöjlighet är inte
ett kortfristigt leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 60

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti
calExpedientsWhenApplying
IFRS16RetrospectivelyToLea
sesClassifiedAsOperatingLease
sApplyingIAS17

text

Uttalande om att leasetagare
använder praktiska hjälpmedel
vid retroaktiv tillämpning av
IFRS 16 på leasingavtal som
är klassificerade som operatio
nella leasingavtal enligt IAS
17

Ett uttalande om att en leasetagare använder en eller flera av
de praktiska lösningar som anges i punkt C10 i IFRS 16 när
denna standard tillämpas retroaktivt i enlighet med punkt C5 b
på leasingavtal som klassificerats som operationella leasing
avtal med tillämpning av IAS 17.

upplysningar: IFRS 16 C13

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedien
tAboutExistenceOfSignificant
FinancingComponentHasBee
nUsed

text

Uttalande om att praktiskt
hjälpmedel avseende före
komsten av betydande finan
sieringskomponent har använts

Ett uttalande om att det praktiska hjälpmedlet avseende före
komsten av betydande finansieringskomponent i kundavtal har
använts.

upplysningar: IFRS 15 129

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedien
tAboutIncrementalCostsOfObtai
ningContractHasBeenUsed

text

Uttalande om att ett praktiskt
hjälpmedel avseende tillkom
mande kostnader för att erhålla
avtal har använts

Ett uttalande om att det praktiska hjälpmedlet avseende till
kommande kostnader för att erhålla avtal med en kund har
använts.

upplysningar: IFRS 15 129
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

StatementThatRateRegulatorIs
RelatedParty

text

Uttalande om att prisregleraren
är en närstående part

Ett uttalande om att prisregleraren är en närstående part till
företaget. [Se: Beskrivning av företagets prisreglerare; Närs
tående parter [member]]

upplysningar: IFRS 14 30 b

ifrs-full

StatementThatRegulatoryDeferra
lAccountBalanceIsNoLongerFul
lyRecoverableOrReversible

text

Uttalande om att saldona på
konton för uppskjuten regle
ring inte längre helt går att
återvinnas eller återföras

Ett uttalande om att saldona på konton för uppskjuten reglering
inte längre helt går att återvinnas eller återföras. [Se: saldona
på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 36

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1AndLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1 och 2 i verkligt
värde-hierarki, tillgångar

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
tillgångar mellan nivå 1 och 2 i verkligt värde-hierarkin under
året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1AndLevel2Of
FairValueHierarchyEntitysOwnE
quityInstruments

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1 och 2 i verkligt
värde-hierarki, företagets egna
egetkapitalinstrument

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
företagets egna egetkapitalinstrument mellan nivå 1 och 2 i
verkligt värde-hierarkin under året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1AndLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1 och 2 i verkligt
värde-hierarki, skulder

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
skulder mellan nivå 1 och 2 i verkligt värde-hierarkin under
året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyAssets

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1, 2 och 3 i
verkligt värde-hierarki, till
gångar

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
tillgångar mellan nivå 1, 2 och 3 i verkligt värde-hierarkin
under året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c,
allmän praxis: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1, 2 och 3 i
verkligt värde-hierarki, företa
gets egna egetkapitalinstru
ment

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
företagets egna egetkapitalinstrument mellan nivå 1, 2 och 3 i
verkligt värde-hierarkin under året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c,
allmän praxis: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatThereWereNoTrans text
fersBetweenLevel1Level2OrLe
vel3OfFairValueHierarchyLiabili
ties

Uttalande om att det inte fö
rekommit några överföringar
mellan nivå 1, 2 och 3 i
verkligt värde-hierarki, skulder

Ett uttalande om att det inte förekommit några överföringar av
skulder mellan nivå 1, 2 och 3 i verkligt värde-hierarkin under
året.

allmän praxis: IFRS 13 93 c,
allmän praxis: IFRS 13 93 e iv

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCompar
ativeInformationHasBeenPrepare
dOnDifferentBasis

text

Uttalande om att ojusterade
jämförande uppgifter har upp
rättats enligt en annan grund

Ett uttalande om att ojusterade jämförande uppgifter i de fi
nansiella rapporterna har upprättats enligt en annan grund.

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
ikraftträdande

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Obligatorisk reservfond

En komponent i eget kapital som utgörs av reserver som
skapas på grundval av lagstadgade krav.

allmän praxis: IAS 1 55

IFRS 10 C6B,
IFRS 11 C13B,
IAS 16 80 A,
IAS 27 18I,
IAS 38 130I,
IFRS 17 C27 –
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Obligatorisk reservfond [mem Detta element står för en komponent i eget kapital som utgörs
ber]
av reserver som skapas på grundval av lagstadgade krav.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

StructuredDebtAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Strukturerade skuldförbindel
ser, belopp som överförs till
förmånsbestämda planers
verkliga värde

Det belopp som skuld som har strukturerats för att uppfylla ett
visst investeringsmål bidrar med till det verkliga värdet på
tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstill
gångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 h

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLiabili
tiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

Det skuldbelopp som är efterställt andra skulder med avseende
på anspråk.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X duration,
credit

Omsättningsintäkter med teck Beloppet för omsättningsintäkter som är hänförligt till teck
ningsrätt
ningsrätter. [Se: Intäkter, Omsättningsintäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDefer
redTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Efterföljande redovisning av
uppskjutna skattefordringar,
goodwill

upplysningar: IFRS 3 B67 d iii

Underindelning av tillgångar,
skulder och eget kapital [ab
stract]

Efterställda skulder

Efterställda skulder [abstract]

Minskningen i goodwill till följd av efterföljande redovisning
av uppskjutna skattefordringar under värderingsperioden för ett
rörelseförvärv. [Se: Goodwill; Uppskjutna skattefordringar;
Rörelseförvärv [member]]
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X instant,
credit

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Detta element står för företag som ett annat företag har be
stämmande inflytande över.

Hänvisningar

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Dotterföretag [member]

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNoncon
trollingInterestsMember

member

Dotterföretag med väsentligt
Detta element står för dotterföretag som har innehav utan
innehav utan bestämmande in bestämmande inflytande som är väsentliga för det rappor
flytande [member]
terande företaget. [Se: Dotterföretag [member]; Innehav utan
bestämmande inflytande]

upplysningar: IFRS 12 12

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDataA
boutWhatEntityManagesAsCapital

text

Sammanfattande kvantitativa uppgifter om vad företaget han
Sammanfattande kvantitativa
uppgifter om vad företag han terar som kapital.
terar som kapital

upplysningar: IAS 1 135 b

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbou
tEntitysExposureToRisk

text block

Sammanfattande kvantitativa
uppgifter om företagets risk
exponering [text block]

Upplysningarna om sammanfattande kvantitativa uppgifter om
företagets exponering för risker från finansiella instrument.
Dessa upplysningar ska baseras på information som internt
rapporteras till nyckelpersoner i ledande ställning inom före
taget, till exempel företagets styrelse eller verkställande di
rektör. [Se: finansiella instrument, klass [member]; Nyckel
personer i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag
[member]]

upplysningar: IFRS 7 34 a

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataAbout
PuttableFinancialInstrumentsClas
sifiedAsEquityInstruments

text

Sammanfattande kvantitativa
uppgifter om inlösningsbara
finansiella instrument klassifi
cerade som egetkapitalinstru
ment

Sammanfattande kvantitativa uppgifter om inlösningsbara fi
nansiella instrument klassificerade som egetkapitalinstrument.
[Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IAS 1 136A a

upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IAS 24 19 c,
IAS 27 17 b,
IAS 27 16 b,
IFRS 12 B4 a
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

text block

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Sammanfattande kvantitativ
information om exponering för
risk som härrör från avtal som
faller inom tillämpningsområ
det för IFRS 17 [text block]

Upplysningar om sammanfattande kvantitativ information om
ett företags exponering för risk som härrör från avtal som faller
inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

Stöd till strukturerad enhet
utan avtalsmässig förpliktelse

Beloppet för finansiellt eller annat stöd till ett konsoliderat
upplysningar: IFRS 12 15 a,
strukturerat företag (exempelvis köp av tillgångar eller instru upplysningar: IFRS 12 30 a
ment som emitterats av det strukturerade företaget) som har
tillhandahållits ett strukturerat företag utan avtalsmässig för
pliktelse, inklusive tillhandahållande av hjälp för att få finan
siellt stöd. [Se: Dotterföretag [member]; Icke-konsoliderade
strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 17 125 a –
ikraftträdande 2021-01-01

SummaryQuantitativeInformatio
nAboutExposureToRiskThatAri
sesFromContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

SupportProvidedToStructuredEnti X duration
tyWithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractualObliga
tionToDoSo

X duration

Stöd till dotterföretag från in
vestmentföretag eller dess dot
terföretag utan avtalsmässig
förpliktelse

Beloppet för stöd till dotterföretag från investmentföretag eller
dess dotterföretag utan avtalsmässig förpliktelse. [Se: Upplys
ningar om investmentföretag [text block]; Dotterföretag
[member]]

upplysningar: IFRS 12 19E a

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

X instant,
debit

Överskott (underskott) i plan

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde minus nuvärdet av
den förmånsbestämda förpliktelsen. [Se: Förvaltningstillgångar
[member]]

allmän praxis: IAS 19 57 a

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

Överskott (underskott) i plan
[abstract]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

SwapContractMember

member

Swapavtal [member]

Detta element står för derivat som omfattar utbyte av kassaf allmän praxis: IAS 1 112 c
lödesströmmar mellan parterna i avtalet under en angiven pe
riod. [Se: Derivat [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Materiella prospekterings- och
utvärderingstillgångar

upplysningar: IFRS 6 25
Beloppet för prospekterings- och utvärderingstillgångar som
redovisas som materiella anläggningstillgångar i enlighet med
företagets redovisningsprincip. [Se: Prospekterings- och utvär
deringstillgångar [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Materiella prospekterings- och
utvärderingstillgångar [mem
ber]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstill upplysningar: IFRS 6 25
gångar som utgör materiella prospekterings- och utvärderings
tillgångar. [Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar
[member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDeferra member
lAccountBalancesMember

Skatterelaterade saldona på
konton för uppskjuten regle
ring [member]

Detta element står för en klass av saldona på konton för
uppskjuten reglering som är hänförliga till beskattning. [Se:
Klasser av konton för uppskjuten reglering [member]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevio
X duration,
uslyUnrecognisedTaxLossTaxCre credit
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceC
urrentTaxExpense

Tidigare inte redovisade skat
tefordringar som hänför sig till
outnyttjade underskottsavdrag,
skatteavdrag eller temporära
skillnader avseende tidigare
perioder som utnyttjas för att
minska en aktuell skattekost
nad

exempel: IAS 12 80 e
Beloppet för tidigare inte redovisade skattefordringar som
hänför sig till outnyttjade underskottsavdrag, skatteavdrag eller
temporära skillnader avseende tidigare perioder som utnyttjas
för att minska en aktuell skattekostnad. [Se: Temporära skill
nader [member]; Underskottsavdrag [member]; Framtida skat
teavdrag [member]]

upplysningar: IFRS 14 34
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TaxBenefitArisingFromPrevio
X duration,
uslyUnrecognisedTaxLossTaxCre credit
ditOrTemporaryDifferenceOf
PriorPeriodUsedToReduceDefer
redTaxExpense

Skatteförmån som uppkommer
från tidigare inte redovisade
skattefordringar som hänför
sig till outnyttjade under
skottsavdrag, skatteavdrag el
ler temporära skillnader avse
ende tidigare perioder som ut
nyttjas för att minska en upp
skjuten skattekostnad

Tidigare inte redovisad skatt avseende skattefordringar som
exempel: IAS 12 80 f
hänför sig till outnyttjade underskottsavdrag, outnyttjade skat
teavdrag eller temporära skillnader avseende tidigare perioder
som används för att minska en uppskjuten skattekostnad. [Se:
Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]; Temporära skillnader
[member]; Underskottsavdrag [member]; Framtida skatteavdrag
[member]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Eventualförpliktelser avseende
skatter [member]

Detta element står för eventualförpliktelser avseende skatter.
[Se: Eventualförpliktelser [member]]

allmän praxis: IAS 37 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X duration,
debit

Skatteeffekt från ändring i
skattesats

Det belopp som utgör skillnaden mellan en skattekostnad
(skatteintäkt) och resultatet av redovisat resultat multiplicerat
med gällande skattesats(er) som hänför sig till ändringar i
skattesatsen. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDeduc
tibleInDeterminingTaxableProfit
TaxLoss

X duration,
debit

Skatteeffekt av kostnader som
inte är avdragsgilla vid fast
ställande av skattepliktigt re
sultat

Det belopp som utgör skillnaden mellan skattekostnaden
(skatteintäkten) och resultatet av redovisningsresultatet multi
plicerat med gällande skattesats(er) som hänför sig till kost
nader som inte är avdragsgilla vid fastställande av skatteplik
tigt resultat. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Skatteeffekt av utländska
skattesatser

Det belopp som utgör skillnaden mellan skattekostnaden
(skatteintäkten) och resultatet av redovisningsresultatet multi
plicerat med gällande skattesats(er) som hänför sig till ut
ländska skattesatser. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

X duration,
debit

Skatteeffekt av nedskrivning
av goodwill

Det belopp som utgör skillnaden mellan skattekostnaden
(skatteintäkten) och resultatet av redovisningsresultatet multi
plicerat med gällande skattesats(er) som hänför sig till ned
skrivning av goodwill. [Se: Redovisat resultat; Goodwill]

allmän praxis: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesEx
emptFromTaxation2011

X duration,
credit

Skatteeffekt av skattefria in
täkter

Det belopp som utgör skillnaden mellan skattekostnaden
(skatteintäkten) och resultatet av redovisningsresultatet multi
plicerat med gällande skattesats(er) som hänför sig till intäkter
som är skattefria. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Skatteeffekt av skatteunder
skott

Det belopp som utgör skillnaden mellan skattekostnaden
(skatteintäkten) och resultatet av redovisningsresultatet multi
plicerat med gällande skattesats(er) som hänför sig till skat
teunderskott. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplicable
TaxRate

X duration,
debit

Skattekostnader (skatteintäkter)
till gällande skattesats

Resultatet av redovisningsresultatet multiplicerat med gällande
skattesats(er). [Se: Redovisat resultat; Gällande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating
ToChangesInAccountingPolicie
sAndErrorsIncludedInProfitOr
Loss

X duration,
debit

Skattekostnader (skatteintäkter)
hänförliga till ändringar i re
dovisningsprinciper och fel i
resultatet

Den skattekostnad eller skatteintäkt som är hänförlig till byten
av redovisningsprinciper och fel som inkluderas i resultatet i
enlighet med IAS 8, eftersom dessa inte kan redovisas
retroaktivt.

exempel: IAS 12 80 h
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TaxExpenseOfDiscontinuedOpera
tionAbstract

Skattekostnad (skatteintäkt) för
avvecklade verksamheter [ab
stract]

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIncome
TaxExpense

X duration,
debit

Andra skattekostnader än in
komstskattekostnader

Beloppet för skattekostnader exklusive inkomstskattekostnader.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLoss
OnDiscontinuance

X duration,
debit

Skattekostnad (skatteintäkt)
hänförlig till resultat vid av
veckling av verksamhet

Den skattekostnad (skatteintäkt) som är hänförlig till vinst
(förlust) vid avveckling av verksamheter. [Se: Avvecklade
verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 12 81 h i,
upplysningar: IFRS 5 33 b iv

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfitLoss
FromOrdinaryActivitiesOfDiscon
tinuedOperations

X duration,
debit

Skattekostnad (skatteintäkt)
som är hänförlig till resultatet i
ordinarie verksamhet i av
vecklade verksamheter

Den skattekostnad (skatteintäkt) som är hänförlig till resultatet
i ordinarie verksamhet i avvecklade verksamheter. [Se: Av
vecklade verksamheter [member]; Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 12 81 h ii,
upplysningar: IFRS 5 33 b ii

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeInTax
Rate

X.XX
duration

Skattesatseffekt från föränd
ringar i skattesatsen

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
en ändring i skattesatsen. [Se: Genomsnittlig effektiv skatte
sats; Gällande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustments
ForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX
duration

Skattesatseffekt av justeringar
av aktuell skatt för tidigare
perioder

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
allmän praxis: IAS 12 81 c ii
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
justeringar för aktuell skatt för tidigare perioder. [Se: Genom
snittlig effektiv skattesats; Gällande skattesats; Justeringar för
aktuell skatt för tidigare perioder]
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

X.XX
TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxablePro duration
fitTaxLoss

Skattesatseffekt av kostnader
som inte är avdragsgilla vid
fastställande av skattepliktigt
resultat

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
upplysningar: IAS 12 81 c ii
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
kostnader som inte är avdragsgilla vid fastställande av skatte
pliktigt resultat. [Se: Genomsnittlig effektiv skattesats; Gäl
lande skattesats]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRates

X.XX
duration

Skattesatseffekt av utländska
skattesatser

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
tillämpning av utländska skattesatser. [Se: Genomsnittlig ef
fektiv skattesats; Gällande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX
duration

Skattesatseffekt av nedskriv
ning av goodwill

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
nedskrivning av goodwill. [Se: Genomsnittlig effektiv skatte
sats; Gällande skattesats; Goodwill]

allmän praxis: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesEx
emptFromTaxation

X.XX
duration

Skattesatseffekt av skattefria
intäkter

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
skattefria intäkter. [Se: Genomsnittlig effektiv skattesats; Gäl
lande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX
duration

Skattesatseffekt av skatteun
derskott

Skattesatseffekt på avstämningen mellan den genomsnittliga
effektiva skattesatsen och den gällande skattesatsen till följd av
skatteunderskott. [Se: Genomsnittlig effektiv skattesats; Gäl
lande skattesats]

upplysningar: IAS 12 81 c ii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TechnologybasedIntangibleAssets member
Member

Teknikbaserade immateriella
tillgångar [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
utgörs av teknikbaserade tillgångar. Sådana tillgångar kan in
nefatta patenterad och icke patenterad teknik, databaser och
företagshemligheter. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAssets X instant,
RecognisedAsOfAcquisitionDate
debit

Teknikbaserade immateriella
tillgångar redovisade per för
värvstidpunkt

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för teknik
baserade immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelse
förvärv. [Se: Teknikbaserade immateriella tillgångar [member];
Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

Temporära skillnader [mem
ber]

Detta element står för skillnaden mellan en tillgångs eller en upplysningar: IAS 12 81 g
skulds redovisade värde respektive skattemässiga värde. Tem
porära skillnader kan vara antingen a) skattepliktiga temporära
skillnader, eller b) avdragsgilla temporära skillnader. [Se: Re
dovisat värde [member]]

ifrs-full

TemporaryDifferencesAssociated X instant
WithInvestmentsInSubsidia
riesBranchesAndAssociatesAndIn
terestsInJointVentures

Temporära skillnader som
hänför sig till innehav i dot
terföretag, filialer, intressefö
retag och andelar i samarbets
arrangemang, för vilka upp
skjutna skatteskulder inte har
redovisats.

Det sammanlagda beloppet för temporära skillnader som hän upplysningar: IAS 12 81 f
för sig till innehav i dotterföretag, filialer, intresseföretag och
andelar i samarbetsarrangemang, för vilka uppskjutna skattes
kulder inte har redovisats till följd av att båda följande villkor
är uppfyllda: a) moderföretaget, investeraren, samägaren eller
parten i en gemensam verksamhet kan styra tidpunkten för
återföring av de temporära skillnaderna, och b) det är sannolikt
att en sådan återföring inte sker inom överskådlig framtid. [Se:
Intresseföretag [member]; Dotterföretag [member]; Temporära
skillnader [member]; Innehav i dotterföretag]

member
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TemporaryDifferenceUnusedTax
LossesAndUnusedTaxCreditsAxis

axis

Temporär skillnad, under
skottsavdrag och andra fram
tida skatteavdrag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 12 81 g

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnusedTax
LossesAndUnusedTaxCredits
Member

member

Temporär skillnad, under
skottsavdrag och andra fram
tida skatteavdrag [member]

Detta element står för temporära skillnader, underskottsavdrag upplysningar: IAS 12 81 g
och andra framtida skatteavdrag. Det utgör även standardvärdet
för axeln ”Temporära skillnader, underskottsavdrag och andra
framtida skatteavdrag”, om inget annat element används. [Se:
Temporära skillnader [member]; Skattekrediter [member]; Un
derskottsavdrag [member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Ersättningar vid uppsägning

Beloppet för utgifter i samband med ersättningar vid uppsäg
ning. Ersättningar vid uppsägning är ersättningar till anställda
som tillhandahålls i utbyte mot ett avslutande av den anställdes
anställning som en följd av antingen a) företagets beslut att
avsluta en anställds anställning före den normala tidpunkten
för pensionering, eller b) en anställds beslut att acceptera ett
erbjudande om ersättningar i utbyte mot att anställningen av
slutas. [Se: Kostnad för ersättningar till anställda]

allmän praxis: IAS 19 171

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Tre år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som upphörde tre år före rap
porteringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

TimeandmaterialsContractsMem
ber

member

Tids- och materialavtal [mem Detta element står för tids- och materialavtal med kunder.
ber]

exempel: IFRS 15 B89 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TimingAndReasonForTransferBet text
weenFinancialLiabilitiesAndEqui
tyAttributableToChangeInRe
demptionProhibition

Beskrivning av tidpunkt och
En beskrivning av tidpunkten och orsaken till en överföring
orsak till överföring mellan fi mellan finansiella skulder och det egna kapital som kan hän
nansiella skulder och eget ka föras till förändringar i inlösenförbud.
pital som kan hänföras till
förändringar i inlösenförbud

upplysningar: IFRIC 2 13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer
vicesAxis

axis

Tidpunkt för överföringar av
varor eller tjänster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer
vicesMember

member

Tidpunkt för överföring av
varor eller tjänster [member]

Detta element står för alla tidpunkter för överföring av varor
eller tjänster inom ramen för avtal med kunder. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Tidpunkt för överföring av varor
eller tjänster”, om inget annat element används.

exempel: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Titel på den IFRS-standard
som företaget tillämpat första
gången

Titeln på den IFRS-standard som företaget tillämpat första
gången. [Se: IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 8 28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Titel på ny IFRS

Titeln på en ny IFRS som har utfärdats men inte trätt i kraft
ännu.

exempel: IAS 8 31 a

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Högsta klass [member]

Detta element står för den högsta klassen.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS
14 33 b, upplysningar: IFRS 17
120 – ikraftträdande 2021-01-01,
upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän
praxis: IFRS 7 7
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

X instant,
credit

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables
Abstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables
ToRelatedParties

X instant,
credit

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables
ToTradeSuppliers

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vables

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesDueFromRelatedParties

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för kortfristiga leverantörsskulder och andra kort
fristiga skulder. [Se: Kortfristiga rörelseskulder; Andra kort
fristiga leverantörsskulder]

upplysningar: IAS 1 54 k

Kortfristiga skulder till närs
tående parter

Beloppet för kortfristiga skulder till närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]; Skulder till närstående parter]

allmän praxis: IAS 1 78

X instant,
credit

Kortfristiga rörelseskulder

Beloppet för kortfristiga kundfordringar som ska betalas till
leverantörer för varor och tjänster som används i företagets
verksamhet. [Se: Kortfristiga skulder; Leverantörsskulder]

allmän praxis: IAS 1 78, exempel:
IAS 1 70

X instant,
debit

Kundfordringar och andra
kortfristiga fordringar

Beloppet för kortfristiga kundfordringar och andra kortfristiga
fordringar. [Se: Kortfristiga kundfordringar; Andra kortfristiga
fordringar]

upplysningar: IAS 1 54 h,
upplysningar: IAS 1 78 b

Beloppet för kortfristiga fordringar som ska betalas av närs
tående parter. [Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 1 78 b

Leverantörsskulder och andra
kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och andra
kortfristiga skulder [abstract]

X instant,
debit

Kortfristiga fordringar som ska
betalas av närstående parter
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Kundfordringar och andra
kortfristiga fordringar [ab
stract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X instant,
credit

Beteckning

Leverantörsskulder och andra
skulder

Dokumentationsbeteckning

Beloppet för leverantörsskulder och andra skulder. [Se: Rö
relseskulder; Andra leverantörsskulder]

Hänvisningar

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

upplysningar: IAS 1 54 k

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Leverantörsskulder och andra
skulder redovisade per för
värvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för leveran allmän praxis: IFRS 3 B64 i
törsskulder och andra skulder som övertagits i ett rörelseför
värv. [Se: Leverantörsskulder och andra skulder; Rörelseför
värv [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Skulder till närstående parter

Beloppet för skulder som ska betalas till närstående parter. [Se:
Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToTra
deSuppliers

X instant,
credit

Rörelseskulder

Beloppet för kundfordringar som ska betalas till leverantörer
för varor och tjänster som används i företagets verksamhet.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndis
countedCashFlows

X instant,
credit

Leverantörsskulder och andra
skulder, ej diskonterade kas
saflöden

Beloppet för avtalsenliga ej diskonterade kassaflöden som är
hänförliga till leverantörsskulder och andra skulder. [Se: Le
verantörsskulder och andra skulder]

exempel: IFRS 7 B11D, exempel:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Kundfordringar och andra
fordringar

Beloppet för kundfordringar och andra fordringar. [Se: Kund upplysningar: IAS 1 54 h,
fordringar; Övriga fordringar]
upplysningar: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
Abstract

Leverantörsskulder och andra
skulder [abstract]
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Kundfordringar och andra
fordringar [abstract]

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TradeAndOtherReceivablesDueF
romRelatedParties

X instant,
debit

Fordringar som ska betalas av
närstående parter

Beloppet för fordringar som ska betalas av närstående parter.
[Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Kundfordringar

Det belopp som kunder ska betala för sålda varor och tjänster.

exempel: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Kundfordringar [member]

Detta element står för kundfordringar. [Se: Kundfordringar]

allmän praxis: IAS 1 112 c,
upplysningar: IFRS 7 35H b iii,
upplysningar: IFRS 7 35M b iii,
exempel: IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

member

Handel med aktierelaterade
värdepapper [member]

Detta element står för egetkapitalinstrument som a) har för
värvats eller uppkommit med huvudsyfte att säljas eller åter
köpas på kort sikt, eller b) vid det första redovisningstillfället
ingick i en portfölj med identifierade finansiella instrument
som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett nyligen
bevisat verkligt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst.

exempel: IFRS 13 IE60, exempel:
IFRS 13 94

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) från han
del med finansiella instrument

Beloppet för intäkter (utgifter) som hänför sig till rörelsein
täkter och skulder.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDebtIn
struments

Det belopp för intäkter (kostnader) som hänför sig till handel
med skuldebrev. [Se: Innehav av skuldinstrument; Intäkter
(kostnader) från handel med finansiella instrument]

allmän praxis: IAS 1 112 c

Intäkter (kostnader) från han
del med finansiella instrument
[abstract]

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) från han
del med skuldebrev
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TradingIncomeExpenseOnDeriv
ativeFinancialInstruments

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) från han
del med derivatinstrument

Det belopp för intäkter (kostnader) som hänför sig till handel
med derivatinstrument. [Se: Derivat [member]; Intäkter (kost
nader) från handel med finansiella instrument]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnEquity
Instruments

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) från han
del med egetkapitalinstrument

Det belopp för intäkter (kostnader) som hänför sig till handel
med egetkapitalinstrument. [Se: Innehav av egetkapitalinstru
ment; Intäkter (kostnader) från handel med finansiella instru
ment]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFore
ignExchangeContracts

X duration,
credit

Intäkter (kostnader) från han
del med valutakontrakt

Det belopp för intäkter (kostnader) som hänför sig till handel
med valutakontrakt. [Se: Intäkter (kostnader) från handel med
finansiella instrument]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Handel med värdepapper
[member]

Detta element står för finansiella instrument som a) har för
värvats eller uppkommit med huvudsyfte att säljas eller åter
köpas på kort sikt, eller b) vid det första redovisningstillfället
ingick i en portfölj med identifierade finansiella instrument
som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett nyligen
bevisat verkligt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst.
[Se: Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 6

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X instant,
credit

Transaktionspris som allokeras
till återstående prestationsåta
ganden

Beloppet för det transaktionspris som fördelats till de presta
tionsåtaganden som är ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i
slutet av rapportperioden. Transaktionspriset är den ersättning
som ett företag förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot att
överföra utlovade varor eller tjänster till en kund, exklusive
belopp som tas emot för tredje parts räkning (exempelvis vissa
försäljningsskatter). [Se: Prestationsåtaganden [member]]

upplysningar: IFRS 15 120 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAxis

axis

Transaktioner som är redo
visade skilt från förvärvet av
tillgångar och övertagandet av
skulder i rörelseförvärvet [ax
is]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64 l

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationMember

member

Transaktioner som redovisas
skilt från förvärv av tillgångar
och övertagande av skulder i
rörelseförvärv [member]

Detta element står för transaktioner som redovisas skilt från
förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelse
förvärv. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Transaktio
ner som redovisas skilt från förvärv av tillgångar och över
tagande av skulder i rörelseförvärv”, om inget annat element
används. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributableTo
ChangeInRedemptionProhibition

X duration

Överföring mellan finansiella
skulder och eget kapital som
kan hänföras till en ändring av
inlösenförbudet

Det belopp som överförs mellan finansiella skulder och eget
kapital som är hänförligt till en ändring av inlösenförbudet.

upplysningar: IFRIC 2 13

ifrs-full

TransferFromInvestmentProperty
UnderConstructionOrDevelop
mentInvestmentProperty

X duration,
debit

Överföring från förvaltnings
Det belopp som överförs från en förvaltningsfastighet under
fastighet under uppförande el uppförande eller utveckling till en slutförd förvaltningsfastig
ler utveckling, förvaltningsfas het. [Se: Förvaltningsfastigheter]
tigheter

ifrs-full

TransferFromToInventoriesAn
dOwnerOccupiedPropertyInvest
mentProperty

X duration,
debit

Överföring från (till) varulager
och rörelsefastighet, förvalt
ningsfastighet

Det belopp som överförs från (till) varulager och rörelsefas
tigheter till (från) förvaltningsfastigheter. [Se: Varulager; För
valtningsfastigheter]

allmän praxis: IAS 40 76, allmän
praxis: IAS 40 79 d

upplysningar: IAS 40 76 f,
upplysningar: IAS 40 79 d vii
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetirement X duration,
BenefitPlans
credit

Överföringar från (till) andra
förmånsbestämda pensionspla
ner

En ökning (minskning) av nettotillgångar tillgängliga för er
sättningar som är hänförliga till överföringar från (till) andra
förmånsbestämda pensionsplaner. [Se: Tillgångar (skulder) i
förmånsbestämd pensionsplan]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

Överföringar till nivå 3 i
verkligt värde-hierarkin, till
gångar

Beloppet för överföringar av tillgångar till nivå 3 i verkligt
upplysningar: IFRS 13 93 e iv
värde-hierarkin. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [membe
r]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue X duration,
HierarchyEntitysOwnEquityInstru credit
ments

Överföringar till nivå 3 i
verkligt värde-hierarkin, före
tagets egna egetkapitalinstru
ment

Beloppet för överföringar av företagets egetkapitalinstrument
till nivå 3 i verkligt värde-hierarkin. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]; Nivå 3 i verkligt värde-hie
rarki [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

X duration,
credit

Överföringar till nivå 3 i
verkligt värde-hierarkin, skul
der

Beloppet för överföringar av skulder till nivå 3 i verkligt
upplysningar: IFRS 13 93 e iv
värde-hierarkin. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [membe
r]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGainLoss
WithinEquity

X duration

Överföringar av ackumulerad
vinst eller förlust när ändringar
i skuldens kreditrisk redovisas
i övrigt totalresultat

Beloppet för överföringar inom eget kapital av ackumulerad
vinst eller förlust som härrör från finansiella skulder som
identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet när
ändringar i skuldens kreditrisk redovisas i övrigt totalresultat.
[Se: Finansiella skulder värderade till verkligt värde via rap
porten över totalresultat]

X duration,
debit

upplysningar: IAS 26 35 b x

upplysningar: IFRS 13 93 e iv
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upplysningar: IFRS 7 10 c

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TransfersOfResearchAndDevelop
mentFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Överföring av forskning och
utveckling från företaget,
transaktioner med närstående
parter

Beloppet för överföringar av forskning och utveckling från
företaget i transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående
parter [member]]

exempel: IAS 24 21 e

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevelop
mentToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Överföring av forskning och
Beloppet för överföringar av forskning och utveckling till fö
utveckling till företaget, trans retaget i transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående
aktioner med närstående parter parter [member]]

exempel: IAS 24 21 e

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Överföringar från nivå 1 till
nivå 2 i verkligt värde-hierar
kin, tillgångar som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 1 till nivå 2 i verkligt
värde-hierarkin av tillgångar som innehas i slutet av rapport
perioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå
2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Överföringar från nivå 1 till
nivå 2 i verkligt värde-hierar
kin, företagets egna egetkapi
talinstrument som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 1 till nivå 2 i verkligt
värde-hierarkin av företagets egna egetkapitalinstrument som
innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]; Nivå 1 i verkligt värde-hie
rarki [member]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLiabili
ties

X duration

Överföringar från nivå 1 till
nivå 2 i verkligt värde-hierar
kin, skulder som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 1 till nivå 2 i verkligt
värde-hierarkin av skulder som innehas i slutet av rapportpe
rioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå 2 i
verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAssets

X duration

Överföringar från nivå 2 till
nivå 1 i verkligt värde-hierar
kin, tillgångar som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 2 till nivå 1 i verkligt
värde-hierarkin av tillgångar som innehas i slutet av rapport
perioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå
2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Överföringar från nivå 2 till
nivå 1 i verkligt värde-hierar
kin, företagets egna egetkapi
talinstrument som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 2 till nivå 1 i verkligt
värde-hierarkin av företagets egna egetkapitalinstrument som
innehas i slutet av rapportperioden. [Se: Företagets egna
egetkapitalinstrument [member]; Nivå 1 i verkligt värde-hie
rarki [member]; Nivå 2 i verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLiabili
ties

X duration

Överföringar från nivå 2 till
nivå 1 i verkligt värde-hierar
kin, skulder som innehas i
slutet av rapportperioden

Beloppet för överföringar från nivå 2 till nivå 1 i verkligt
värde-hierarkin av skulder som innehas i slutet av rapportpe
rioden. [Se: Nivå 1 i verkligt värde-hierarki [member]; Nivå 2 i
verkligt värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 c

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
credit

Överföring från nivå 3 i verk Beloppet för överföringar av tillgångar från nivå 3 i verkligt
upplysningar: IFRS 13 93 e iv
ligt värde-hierarkin, tillgångar värde-hierarkin. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [membe
r]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEquity
Instruments

X duration,
debit

Överföringar från nivå 3 i
verkligt värde-hierarkin, före
tagets egna egetkapitalinstru
ment

Beloppet för överföringar av företagets egna egetkapital
instrument från nivå 3 i verkligt värde-hierarkin. [Se: Företa
gets egna egetkapitalinstrument [member]; Nivå 3 i verkligt
värde-hierarki [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 e iv
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

X duration,
debit

Överföringar från nivå 3 i
verkligt värde-hierarkin, skul
der

Beloppet för överföringar av skulder från nivå 3 i verkligt
upplysningar: IFRS 13 93 e iv
värde-hierarkin. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [membe
r]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Överföringar enligt finansie
ringsavtal, transaktioner med
närstående parter

Beloppet för överföringar enligt finansieringsavtal från företa exempel: IAS 24 21 g
get i transaktioner med närstående parter, inklusive lån och
kapitaltillskott i form av kontanter eller i natura. [Se: Närs
tående parter [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Överföringar enligt finansie
ringsavtal till företaget, trans
aktioner med närstående parter

Beloppet för överföringar enligt finansieringsavtal till företaget
i transaktioner med närstående parter, inklusive lån och ka
pitaltillskott i form av kontanter eller på annat sätt. [Se:
Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 g

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Överföringar enligt licensavtal
från företaget, transaktioner
med närstående parter

Beloppet för överföringar enligt licensavtal från företaget i
transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående parter
[member]]

exempel: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Överföringar enligt licensavtal
till företaget, transaktioner
med närstående parter

Beloppet för överföringar enligt licensavtal till företaget i
transaktioner med närstående parter. [Se: Närstående parter
[member]]

exempel: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Transportutgifter

Beloppet för utgifter som är hänförliga till transporttjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Resekostnader

Beloppet för kostnader som är hänförliga till resor.

allmän praxis: IAS 1 112 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TreasuryShares

X instant,
debit

Egna aktier

Ett företags egna egetkapitalinstrument, som innehas av före
taget eller andra företag i koncernen.

exempel: IAS 1 78 e, upplysningar:
IAS 32 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Egna aktier [member]

Detta element står för företagets egna egetkapitalinstrument,
som innehas av företaget eller andra företag i koncernen.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCreditLos
sesMember

member

12 månaders förväntade kre
ditförluster [member]

Detta element står för den del av förväntade kreditförluster för
återstående löptid som utgör förväntade kreditförluster som är
följden av fallissemangshändelser för ett finansiellt instrument
som är möjliga inom 12 månader efter balansdagen. [Se: Typ
av värdering av förväntade kreditförluster [member]; Förvän
tade kreditförluster för återstående löptid [member]]

upplysningar: IFRS 7 35H a,
upplysningar: IFRS 7 35M a

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYe
arMember

member

Två år före rapporteringsår
[member]

Detta element står för ett år som upphörde två år före rap
porteringsårets slut.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Typ av värdering av förvän
tade kreditförluster [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Typ av värdering av förvän
tade kreditförluster [member]

Detta element står för alla typer av värderingar av förväntade
kreditförluster. Förväntade kreditförluster är det vägda ge
nomsnittet för kreditförluster med respektive risker för fallis
semang som vikter. Detta element utgör även standardvärdet
för axeln ”Typ av värdering av förväntade kreditförluster”, om
inget annat element används.

upplysningar: IFRS 7 35H,
upplysningar: IFRS 7 35M
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TypesOfContractsAxis

axis

Typer av avtal [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 d, exempel:
IFRS 17 96 a – ikraftträdande
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Typer av avtal [member]

Detta element står för alla typer av avtal med kunder. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Typer av avtal”, om inget
annat element används.

exempel: IFRS 15 B89 d, exempel:
IFRS 17 96 a – ikraftträdande
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Typer av kunder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Typer av kunder [member]

Detta element står för alla typer av kunder. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Typer av kunder”, om inget annat
element används.

exempel: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Typer av finansiella tillgångar
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 B52,
upplysningar: IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Typer av finansiella skulder
[axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 B52,
upplysningar: IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Typer av säkringar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 24A,
upplysningar: IFRS 7 24B,
upplysningar: IFRS 7 24C,
upplysningar: IFRS 7 22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 1022

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

TypesOfHedgesMember

member

Säkringar [member]

Detta element står för alla typer av säkringar. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Typer av säkringar”, om inget annat
element används.

upplysningar: IFRS 7 24A,
upplysningar: IFRS 7 24B,
upplysningar: IFRS 7 24C,
upplysningar: IFRS 7 22 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Typer av instrument [member]

Detta belopp står för alla typer av finansiella instrument. Det
utgör även standardvärdet för axeln ”Fortsatt engagemang i
finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över
finansiell ställning”, om inget annat element används.

exempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

axis

Typer av försäkringsavtal [ax
is]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 4
Upplysningar – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Typer av räntor [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 7 39

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyAxis

axis

Typer av förvaltningsfastighe
ter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivitie
sAxis

axis

Typer av prisreglerade verk
samheter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 14 30,
upplysningar: IFRS 14 33
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

TypesOfRisksAxis

TypesOfRisksMember

Elementtyp och
attribut

axis

member

Beteckning

Typer av risker [axis]

Risker [member]

Dokumentationsbeteckning

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

Detta element står för alla typer av risker. Det utgör även
standardvärdet för axeln ”Typer av risker”, om inget annat
element används.

Hänvisningar

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IFRS 17 124
2021-01-01,
IFRS 17 125
2021-01-01,
IFRS 17 127
2021-01-01,
IFRS 17 128
2021-01-01,
IFRS 7 33,
IFRS 7 34,
IFRS 7 21C

–

upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
ikraftträdande
upplysningar:
upplysningar:
upplysningar:

IFRS 17 124
2021-01-01,
IFRS 17 125
2021-01-01,
IFRS 17 127
2021-01-01,
IFRS 17 128
2021-01-01,
IFRS 7 33,
IFRS 7 34,
IFRS 7 21C

–

TypesOfSharebasedPayment
ArrangementsAxis

axis

Typer av avtal om aktierelate Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
rade ersättningar [axis]
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 2 45

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Typer av överföringar [mem
ber]

exempel: IFRS 7 B33

Detta element står för alla typer av överföringar av finansiella
instrument. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Fortsatt
engagemang i finansiella tillgångar som har tagits bort från
rapporten över finansiell ställning per typ av överföring”, om
inget annat element används.

–
a –

–
–
a –
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▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UMTSLicencesMember

member

UMTS-licenser [member]

Detta element står för alla GSM-licenser. [Se: Licenser och
franchiseavtal]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Ej fördelade belopp [member]

Detta element står för poster som inte har fördelats till rörel
sesegment.

exempel: IFRS 8 IG4, exempel:
IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Ej fördelad goodwill

Beloppet för goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv som
inte har fördelats på en kassagenerande enhet (grupp av en
heter). [Se: Goodwill; Kassagenererande enheter [member];
Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IAS 36 133

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntitie
sAxis

axis

Icke-konsoliderade strukture
rade företag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 B4 e

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Axis

axis

Icke-konsoliderade strukture
rade företag som investment
företag har bestämmande in
flytande över [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 19F

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntities
ControlledByInvestmentEntity
Member

member

Icke-konsoliderade strukture
rade företag som investment
företag har bestämmande in
flytande över [member]

Detta element står för icke-konsoliderade strukturerade företag
som ett investmentföretag har bestämmande inflytande över.
Det utgör även standardvärdet för axeln ”Icke-konsoliderade
strukturerade företag som ett investmentföretag har bestäm
mande inflytande över”, om inget annat element används. [Se:
Upplysningar om investmentföretag [text block];
Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19F
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UnconsolidatedStructuredEntities
Member

member

Icke-konsoliderade strukture
rade företag [member]

Detta element står för icke-konsoliderade strukturerade företag.
Ett strukturerat företag är ett företag som har utformats så att
rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande
faktor som avgör vem som har det bestämmande inflytandet i
företaget, exempelvis när alla rösträtter avser enbart förvalt
ningsuppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom
avtalsbestämmelser. [Se: Konsoliderat [member]]

upplysningar: IFRS 12 B4 e

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

axis

Icke-konsoliderade dotterföre
tag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCon
trolledBySubsidiariesOfInvest
mentEntityMember

member

Icke-konsoliderade dotterföre
tag som dotterföretag till in
vestmentföretag har bestäm
mande inflytande över [mem
ber]

Detta element står för icke-konsoliderade dotterföretag som
dotterföretag till investmentföretag har bestämmande inflytande
över. [Se: Upplysningar om investmentföretag [text block];
Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19C

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesMem
ber

member

Icke-konsoliderade dotterföre
tag [member]

Detta element står för icke-konsoliderade strukturerade dotter upplysningar: IFRS 12 19B
företag. [Se: Dotterföretag [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesTha
tInvestmentEntityControls
DirectlyMember

member

Icke-konsoliderade dotterföre
tag som ett investmentföretag
har direkt inflytande över
[member]

Detta element står för icke-konsoliderade dotterföretag ett in
vestmentföretag har direkt inflytande över. [Se: Upplysningar
om investmentföretag [text block]; Dotterföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 19B
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Odaterade efterställda skulder

Beloppet för efterställda skulder utan angivet återbetalnings
datum. [Se: Efterställda skulder]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRequi
redToRepurchaseDerecognised
FinancialAssets

X instant,
credit

Ej diskonterade utbetalningar
som behövs för att återköpa
finansiella tillgångar som har
tagits bort från rapporten över
finansiell ställning

Ej diskonterade utbetalningar som skulle eller kan komma att
behövas för att återköpa finansiella tillgångar som har tagits
bort från rapporten över finansiell ställning (till exempel lö
senpriset i ett optionsavtal). [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E d

ifrs-full

UndiscountedExpectedCreditLos
sesAtInitialRecognitionOnPurcha
sedOrOriginatedCreditimpaired
FinancialAssetsInitiallyRecogni
sed

X duration,
credit

Ej diskonterade förväntade
kreditförluster vid första redo
visningstillfället för finansiella
tillgångar som har köpts eller
är kreditförsämrade som redo
visas för första gången

Beloppet för ej diskonterade förväntade kreditförluster vid
upplysningar: IFRS 7 35H c
första redovisningstillfället för finansiella tillgångar som redo
visas för första gången under rapportperioden som köpta eller
kreditförsämrade.

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Ej diskonterade betalningar för
finansiella leasingavtal som
ska erhållas

Beloppet för ej diskonterade betalningar för finansiella lea
singavtal som ska erhållas. Ett finansiellt leasingavtal vari de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet
av en underliggande tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Ej diskonterade betalningar för
operationella leasingavtal som
ska erhållas

Det belopp för ej diskonterade betalningar för operationella
upplysningar: IFRS 16 97
leasingavtal som ska erhållas. Leasingavtal vari de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en under
liggande tillgång i allt väsentligt inte överförs från leasegivaren
till leasetagaren.

upplysningar: IFRS 16 94
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Outnyttjad beviljad kredit

Storleken på outnyttjade krediter som kan vara tillgängliga för
den framtida löpande verksamheten och för reglering av in
vesteringsåtaganden. [Se: Kapitalåtaganden]

exempel: IAS 7 50 a

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRelating
ToFinanceLeasePaymentsRecei
vable

X instant,
credit

Ej intjänade finansiella intäkter
avseende betalningar av finan
siella leasingavtal som ska er
hållas

Beloppet för ej intjänade finansiella intäkter avseende betal
ningar av finansiella leasingavtal som ska erhållas. Ett finan
siellt leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av en underliggande tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. [Se: Fi
nansiella intäkter]

upplysningar: IFRS 16 94

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Ej intjänade premier

Skuldbeloppet för tecknade premier i försäkringsavtal som
ännu inte har intjänats. [Se: Typer av försäkringsavtal [mem
ber]]

exempel: IFRS 4 IG22 a – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag
2021-01-01

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Icke observerbara indata [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93 d,
allmän praxis: IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Icke observerbara indata
[member]

Detta element står för alla icke observerbara indata. Det utgör
även standardvärdet för axeln ”Icke observerbara indata”, om
inget annat element används.

upplysningar: IFRS 13 93 d,
allmän praxis: IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X instant

Ej värderade kreditexpone
ringar

Beloppet för kreditexponeringar som inte har värderats av
externa kreditvärderingsinstitut. [Se: Kreditexponering]

exempel: IFRS 7 IG24 c – sista
giltighetsdag 2021-01-01, exempel:
IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag
2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

ifrs-full

UnrealisedForeignExchangeGa
insLossesMember

ifrs-full

Elementtyp och
attribut

member

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

allmän praxis: IAS 12 81 g

UnrecognisedShareOfLossesOfAs X duration,
sociates
debit

Ej redovisad andel av förluster
för intresseföretag

Den ej redovisade andelen av förluster för intresseföretag om
företaget har upphört att redovisa sin andel av förlusterna vid
tillämpning av kapitalandelsmetoden. [Se: Intresseföretag
[member]]

upplysningar: IFRS 12 22 c

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesOfJo
intVentures

X duration,
debit

Ej redovisad andel av förluster
för joint venture-företag

Den ej redovisade andelen av förluster för joint ventures om
företaget har upphört att redovisa sin andel av förlusterna vid
tillämpning av kapitalandelsmetoden. [Se: Joint ventures
[member]]

upplysningar: IFRS 12 22 c

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Erhållna banklån utan säkerhet

Beloppet för lån som erhållits från banker och som inte har
säkrats med säkerhet. [Se: lån som erhållits]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X duration,
debit

Återförd outnyttjad avsättning,
andra avsättningar

Det belopp som återförts för outnyttjade andra avsättningar.
[Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 d

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhich
NoDeferredTaxAssetRecognised

X instant

Framtida skatteavdrag som
inte motsvaras av redovisade
uppskjutna skattefordringar

Beloppet avseende framtida skatteavdrag som inte motsvaras
av i rapporten över den finansiella ställningen redovisade
uppskjutna skattefordringar. [Se: Framtida skatteavdrag
[member]]

upplysningar: IAS 12 81 e
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Orealiserade valutavinster (va Detta element står för vinster (förluster) som är hänförliga till
lutaförluster) [member]
förändringar i valutakurser som ännu inte har realiserats.

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UnusedTaxCreditsMember

member

Framtida skatteavdrag [mem
ber]

Detta element står för framtida skatteavdrag som har erhållits
och ska redovisas mot framtida skattepliktigt resultat.

upplysningar: IAS 12 81 g

ifrs-full

UnusedTaxLossesForWhich
NoDeferredTaxAssetRecognised

X instant

Underskottsavdrag som inte
motsvaras av redovisade upp
skjutna skattefordringar

Beloppet avseende underskottsavdrag som inte motsvaras av i
rapporten över den finansiella ställningen redovisade upp
skjutna skattefordringar. [Se: Underskottsavdrag [member]]

upplysningar: IAS 12 81 e

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Underskottsavdrag [member]

Detta element står för underskottsavdrag som har uppkommit
och ska redovisas mot framtida skattepliktigt resultat.

upplysningar: IAS 12 81 g

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeBiologicalAssetsAtCost

DUR

Nyttjandeperiod, värderad som tidsperiod, som används för
Nyttjandeperiod mätt som
tidsperiod, biologiska tillgång biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]
ar, till anskaffningsvärde

upplysningar: IAS 41 54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

DUR

Nyttjandeperiod mätt som
tidsperiod, andra immateriella
tillgångar än goodwill

Nyttjandeperiod, mätt som tidsperiod, andra immateriella till
gångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än
goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeInvestmentPropertyCostMo
del

DUR

Nyttjandeperiod mätt som
tidsperiod, förvaltningsfastig
heter, anskaffningsvärdemeto
den

Nyttjandeperiod, mätt som tidsperiod, som används för för
valtningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 b

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimePropertyPlantAndEquipment

DUR

Nyttjandeperiod mätt som
tidsperiod, materiella anlägg
ningstillgångar

Nyttjandeperiod, mätt som tidsperiod, som används för mate
riella anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstill
gångar]

upplysningar: IAS 16 73 c
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsBiologica
lAssetsAtCost

X.XX
duration

Nyttjandeperiod mätt i pro
duktion eller liknande enheter,
biologiska tillgångar, till an
skaffningsvärde

Nyttjandeperiod, mätt i produktion eller liknande enheter, som
används för biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Nyttjandeperiod mätt i pro
duktion eller liknande enheter,
andra immateriella tillgångar
än goodwill

Nyttjandeperiod, mätt i produktion eller liknande enheter, som
används för andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se:
Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProductio
nOrOtherSimilarUnitsPropertyP
lantAndEquipment

X.XX
duration

Nyttjandeperiod mätt i pro
duktion eller liknande enheter,
materiella anläggningstill
gångar

Nyttjandeperiod, mätt i produktion eller liknande enheter, som
används för materiella anläggningstillgångar. [Se: Materiella
anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 c

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
debit

Utnyttjande, avsättningskonto
för kreditförluster för finansi
ella tillgångar

Minskningen i ett avsättningskonto för kreditförluster för fi
nansiella tillgångar genom utnyttjande av avsättningen. [Se:
Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista
giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Utgifter för köpt allmännytta

Beloppet för kostnader som kan hänföras till köpt allmännytta.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Värderingstekniker [member]

Detta element står för värderingstekniker som företaget an
vänder för att värdera verkligt värde. Det utgör även stan
dardvärdet för axeln ”Värderingstekniker använda i värdering
till verkligt värde”, om inget annat element används. [Se: Till
verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 13 93 d
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

axis

Värderingstekniker som an
vänts vid värdering till verkligt
värde [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Obetald mervärdesskatt

Beloppet för obetald mervärdesskatt.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Intjänad mervärdesskatt

Beloppet för intjänad mervärdesskatt.

allmän praxis: IAS 1 78 b

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Value-at-Risk (VaR)

Värdering av en potentiell förlustexponering till följd av
framtida marknadsrörelser, baserad på ett angivet förtroende
intervall och en värderingshorisont.

allmän praxis: IFRS 7 41

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMember

member

Värde på förvärvad verksam
het [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som
representerar skillnaden mellan a) det verkliga värdet på de
avtalsenliga försäkringsrättigheter som förvärvats och försäk
ringsförpliktelserna man påtagit sig i ett rörelseförvärv, och b)
beloppet för en skuld som beräknas i enlighet med försäk
ringsgivarens redovisningsprinciper för försäkringsavtal som
den utfärdar. [Se: Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Fordon

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som utgörs av
fordon som används i företagets verksamhet, särskilt luftfartyg,
motorfordon och fartyg. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

VehiclesAbstract

Fordon [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Fordon [member]

Detta element står för materiella anläggningstillgångar som
utgörs av fordon som används i företagets verksamhet, särskilt
luftfartyg, motorfordon och fartyg. [Se: Materiella anlägg
ningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyAxis

axis

Frivilliga ändringar av redo
visningsprincip [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 29

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyMember

member

Frivilliga ändringar av redo
visningsprincip [member]

Detta element står för ändringar i redovisningsprinciperna som
leder till finansiella rapporter som innehåller tillförlitlig och
mer relevant information om effekterna av transaktioner, andra
händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning,
finansiella resultat eller kassaflöden. Tidigare tillämpning av en
IFRS-standard eller en tolkning betraktas inte som ett frivilligt
byte av redovisningsprincip. Det utgör även standardvärdet för
axeln ”Frivilliga ändringar av redovisningsprincip”, om inget
annat element används.

upplysningar: IAS 8 29

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Löner

En klass av kostnader för ersättningar till anställda som utgörs
av löner. [Se: Kostnad för ersättningar till anställda]

allmän praxis: IAS 19 9

ifrs-full

WarrantyContingentLiabilityMem member
ber

Eventualförpliktelser avseende
garantier [member]

Detta element står för eventualförpliktelser för uppskattade
kostnader för att tillgängliggöra garantier för sålda produkter.
[Se: Eventualförpliktelser [member]]

exempel: IAS 37 88
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

member

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapital
MeasurementInputMember

member

ifrs-full

ifrs-full

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Beloppet för avsättningar avseende uppskattade kostnader för
att tillgängliggöra garantier för sålda produkter. [Se: Avsätt
ningar]

exempel: IAS 37 Exempel 1
Garantier, exempel: IAS 37 87

Garantiavsättningar [member]

Detta element står för avsättningar för uppskattade kostnader
för att tillgängliggöra garantier för sålda produkter. [Se: Övriga
avsättningar [member]]

exempel: IAS 37 87, exempel: IAS
37 exempel 1 Garantier

Vägd genomsnittlig kapital
kostnad, värderingsindata
[member]

Detta element står för den vägda genomsnittliga kapitalkostnad
som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 93 d, exempel:
IFRS 13 IE63

WeightedAverageDurationOfDefi DUR
nedBenefitObligation2019

Vägd genomsnittlig löptid för
förmånsbestämd förpliktelse

Den vägda genomsnittliga löptiden för en förmånsbestämd
förpliktelse. [Se: Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IAS 19 147 c

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExerci
sableInSharebasedPaymentArran
gement2019

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment som kan lösas in enligt
ett avtal om aktierelaterade
ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som kan lösas in
enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se: Vägt ge
nomsnitt [member]]

allmän praxis: IFRS 2 45

Garantiavsättningar

Garantiavsättningar [abstract]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 1034

X.XX
instant

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercise
dOrVestedInSharebasedPayment
Arrangement2019

X.XX
duration

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment inlösta eller intjänade
enligt ett avtal om aktierelate
rade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som kan lösas in eller
tjänas in enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExpire
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment förfallna enligt ett avtal
om aktierelaterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som har förfallit enligt
ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se: Vägt genomsnitt
[member]]

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment förverkade enligt ett av
tal om aktierelaterade ersätt
ningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som är förverkade
enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se: Vägt ge
nomsnitt [member]]

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment tilldelade enligt ett avtal
om aktierelaterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som tilldelas enligt ett
avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se: Vägt genomsnitt
[member]]

allmän praxis: IFRS 2 45
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsOutstan
dingInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX
instant

Vägt genomsnittligt lösenpris
för övriga egetkapitalinstru
ment som är utestående enligt
ett avtal om aktierelaterade
ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för övriga egetkapital
instrument (dvs. andra än aktieoptioner) som är utestående
enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se: Vägt ge
nomsnitt [member]]

allmän praxis: IFRS 2 45

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisableInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
instant

Vägt genomsnittligt lösenpris
för aktieoptioner som är in
lösningsbara enligt ett avtal
om aktierelaterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som är
inlösningsbara enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar.
[Se: Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 b vii

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExercisedInShare
basedPaymentArrangement2019

X.XX
duration

Vägt genomsnittligt lösenpris
för aktieoptioner som har lösts
in enligt ett avtal om aktiere
laterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som har
lösts in enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 b iv

ifrs-full

X.XX
WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsExpiredInShareba duration
sedPaymentArrangement2019

Vägt genomsnittligt lösenpris
Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som har
för aktieoptioner som har för förfallit enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
fallit enligt ett avtal om aktie Vägt genomsnitt [member]]
relaterade ersättningar

upplysningar: IFRS 2 45 b v

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement2019

Vägt genomsnittligt lösenpris
för aktieoptioner som är för
verkade enligt ett avtal om
aktierelaterade ersättningar

upplysningar: IFRS 2 45 b iii

X.XX
duration

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som är
förverkade enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

02019R0815 — SV — 01.01.2020 — 001.001 — 1036

ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

WeightedAverageExercisePrice
X.XX
OfShareOptionsGrantedInShareba duration
sedPaymentArrangement2019

Vägt genomsnittligt lösenpris
för aktieoptioner som har till
delats enligt ett avtal om ak
tierelaterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som har
tilldelats enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 b ii

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsInSharebasedPay
mentArrangementExercisedDu
ringPeriodAtDateOfExercise2019

X.XX
duration

Vägd genomsnittlig aktiekurs
för aktieoptioner enligt ett av
tal om aktierelaterade ersätt
ningar som har lösts in under
perioden per lösendagen

Den vägda genomsnittliga aktiekursen per lösendagen för ak
tieoptioner som har lösts in enligt ett avtal om aktierelaterade
ersättningar. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [mem
ber]; Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 c

ifrs-full

WeightedAverageExercisePrice
OfShareOptionsOutstandingInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
instant

Vägt genomsnittligt lösenpris
för aktieoptioner som är utes
tående enligt ett avtal om ak
tierelaterade ersättningar

Det vägda genomsnittliga lösenpriset för aktieoptioner som är
utestående enligt ett avtal om aktierelaterade ersättningar. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 b i,
upplysningar: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

WeightedAverageFairValue
AtMeasurementDateOtherEquity
InstrumentsGranted

X instant,
credit

Vägt genomsnittligt verkligt
värde vid värderingstidpunk
ten, andra tilldelade egetkapi
talinstrument

Det vägda genomsnittliga verkliga värdet vid värderingstid
punkten för andra tilldelade egetkapitalinstrument än aktie
optioner. [Se: Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 b

ifrs-full

X instant,
WeightedAverageFairValue
AtMeasurementDateShareOptions credit
Granted

Vägt genomsnittligt verkligt
värde vid värderingstidpunk
ten, tilldelade aktieoptioner

Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för aktieoptioner som
har tilldelats under perioden vid värderingstidpunkten. [Se:
Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 a
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateAppliedTo
LeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS16

X.XX
instant

Leasetagares vägda genom
snittliga marginella upp
låningsränta tillämpad på lea
singskulder redovisade per den
första tillämpningsdagen för
IFRS 16

Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella upplånings
ränta tillämpad på leasingskulder redovisade i rapporten över
finansiell ställning per den första tillämpningsdagen för IFRS
16. Den marginella låneräntan är den räntesats som en lease
tagare skulle behöva betala för en finansiering genom lån
under en motsvarande period, och med motsvarande säkerhet,
för nyttjanderätten av en tillgång i en liknande ekonomisk
miljö.

upplysningar: IFRS 16 C12 a

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Vägt genomsnitt [member]

Detta element står för ett genomsnitt där varje kvantitet som ett
genomsnitt ska tas fram för tilldelas en vikt som avgör den
relativa effekten av varje kvantitet på genomsnittet.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel:
IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS
14 33 b, upplysningar: IFRS 17
120 – ikraftträdande 2021-01-01,
allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

WeightedAverageRemainingCon
tractualLifeOfOutstandingShare
Options2019

DUR

Vägd genomsnittlig återstå
ende avtalad löptid för utes
tående optioner

Den vägda genomsnittliga återstående avtalade löptid för
utestående optioner. [Se: Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 45 d

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice2019

X.XX
duration

Vägd genomsnittlig aktiekurs

Den vägda genomsnittliga aktiekursen. [Se: Vägt genomsnitt
[member]]

upplysningar: IFRS 2 45 c

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceS
hareOptionsGranted2019

X.XX
duration

Vägd genomsnittlig aktiekurs,
tilldelade aktieoptioner

Den vägda genomsnittliga aktiekursen, använd som indata för
optionsvärderingsmodellen för att beräkna det verkliga värdet
på tilldelade aktieoptionen. [Se: Optionsvärderingsmodell
[member]; Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IFRS 2 47 a i
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ifrs-full

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

shares

Beteckning

WeightedAverageShares

Vägt genomsnittligt antal
utestående stamaktier

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageShares
Abstract

Vägt genomsnitt för stamaktier
och justerat vägt genomsnitt
för stamaktier [abstract]

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefinedBe member
nefitPlansMember

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit
PlansMember

ifrs-full

ifrs-full

Hänvisningar

Det vägda genomsnittet utgörs av antalet utestående stamaktier
vid periodens början, justerat för antalet återköpta/inlösta eller
nyemitterade aktier under perioden, multiplicerat med en tid
vägningsfaktor.

upplysningar: IAS 33 70 b

Helt eller delvis fonderade
förmånsbestämda planer
[member]

Detta element står för helt eller delvis fonderade förmåns
bestämda planer. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 138 e

member

Helt ofonderade förmåns
bestämda planer [member]

Detta element står för helt ofonderade förmånsbestämda planer.
[Se: Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 138 e

WorkInProgress

X instant,
debit

Nuvarande produkter i arbete

En klassificering av kortfristigt varulager som utgör den mängd
tillgångar som för närvarande är i produktion och som kräver
ytterligare processer för att omvandlas till färdiga varor eller
tjänster. [Se: Nuvarande färdigvaror; Varulager]

exempel: IAS 1 78 c, allmän
praxis: IAS 2 37

WritedownsReversalsOfInvento
ries

X duration,
debit

Nedskrivningar (återföring av
nedskrivningar) av varulager

Det belopp som redovisas till följd av nedskrivningar av va
rulager till nettoförsäljningsvärde eller återföringar av sådana
nedskrivningar. [Se: Varulager]

upplysningar: IAS 1 98 a
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ifrs-full

Dokumentationsbeteckning

▼M1
Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och
attribut

X duration

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Nedskrivningar (återföringar
av nedskrivningar) av materi
ella anläggningstillgångar

Det belopp som redovisas till följd av nedskrivning av mate
riella anläggningstillgångar till återvinningsvärde eller återfö
ringar av dessa nedskrivningar. [Se: Materiella anläggnings
tillgångar]

upplysningar: IAS 1 98 a

WritedownsReversalsOfProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Nedskrivningar (återföring av
nedskrivningar) av varulager
[abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Nedskrivningar (återföring av
nedskrivningar) av materiella
anläggningstillgångar [ab
stract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Utfärdade säljoptioner [mem
ber]

Detta element står för avtal om finansiella derivat som före
taget köpt och som innebär en förpliktelse för företaget att
köpa en underliggande tillgång till ett angivet lösenpris om den
andra parten löser in optionen. [Se: Derivat [member]]

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel:
IFRS 7 B33

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

År för försäkringsskada [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen
eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som
kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 130 –
ikraftträdande 2021-01-01
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ifrs-full

▼M1
Prefix

ifrs-full

Elementnamn/URI-roll

YieldUsedToDiscount
CashFlowsThatDoNotVaryBase
dOnReturnsOnUnderlyingItems

Elementtyp och
attribut

X.XX
instant

Beteckning

Ränta som används för att
diskontera kassaflöden som
inte varierar med avkastningen
på underliggande poster

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

Den ränta som används för att diskontera kassaflöden som inte upplysningar: IFRS 17 120 –
varierar med avkastningen på underliggande poster i enlighet ikraftträdande 2021-01-01
med punkt 36 i IFRS 17. Underliggande poster är poster som
fastställer vissa av de belopp som ska betalas till en försäk
ringstagare. Underliggande poster kan bestå av alla slags pos
ter, till exempel en referensportfölj med tillgångar, företagets
nettotillgångar eller en angiven undergrupp av företagets till
gångar.
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