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Introduction
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a language that is used to communicate information
between businesses and other users of financial information. The IASC Foundation XBRL Team is
responsible for developing the XBRL Taxonomy for International Financial Reporting Standards (IFRSs) the IFRS Taxonomy. The IFRS Taxonomy is the XBRL representation of the IFRSs, including International
Accounting Standards (IASs) and Interpretations, as issued by the IASB in the annual Bound Volume of
IFRSs.
Physically, the IFRS Taxonomy consists of a set of electronic XBRL files and therefore, it can be difficult
for those not familair with XBRL to understand the structure of the Taxonomy without the use of
software. The IFRS Taxonomy Illustrated presents a simplified view of the IFRS Taxonomy in an easy to read,
visual format that does not require knowledge of XBRL. It has been specially prepared for accountants,
auditors and those wanting a comprehensive overview of the structure and content of the IFRS
Taxonomy, in order to promote understanding of the Taxonomy and assist with preparing IFRS financial
reports in XBRL format. The IFRS Taxonomy Illustrated sets out the hierarchy of the Taxonomy and the
elements within it (which represent IFRS disclosure requirements), the required format of these
elements (such as text, monetary values, etc), and the IFRSs and IASs that these elements relate to.
To meet the needs of preparers, The IFRS Taxonomy Illustrated has been released in two versions - the
IFRS Taxonomy organised according to financial statements, and the IFRS Taxonomy organised by IFRSs.
Both versions are available as interactive PDFs, with links to the electronic IFRSs (eIFRS), and registered
IFRS website subscribers are also able to access HTML versions. Translations of both versions of The IFRS
Taxonomy Illustrated into key languages are also available.
All support materials are available from the IFRS website at www.iasb.org/xbrl

How to read The IFRS Taxonomy Illustrated

This section explains the format and content of The IFRS Taxonomy Illustrated. The explanations given here
apply throughout the document.

First column
		
(hierarchy) 				

Second column
(disclosure format)

Third column
(IFRS reference)

First column - hierarchy
The first column of the document represents the hierarchy of the IFRS Taxonomy:
•
Column headings represent the name of an IFRS Taxonomy component. Each column heading
is preceded by a six-digit number in square brackets with a value between [100000] and [999999]. These
numbers are artificial and provide viewing and sorting functionality (they are not related to the IFRSs).
•
Rows below column headings represent the elements belonging to this component, which are IFRS
disclosure requirements
Second column - disclosure format
The second column of the document illustrates the possible formats that a given disclosure may take.
These are:
•

Explanatory text - denotes that the disclosure format is explanatory text.

•

Text - denotes that the disclosure format is text.

•

yyyy-mm-dd - denotes that the disclosure format is a date.

•

X - denotes that the disclosure format is a monetary value.

•

(X) - denotes that the disclosure format is a monetary value presented as being negative.

•

X.XX - denotes that the disclosure format is a decimalised value.

•

shares - denotes that the disclosure format is a number of shares.

•

____ - denotes that the disclosure format is the total sum of the preceding rows..

•

For each - denotes a repetitive disclosure where the elements in the preceding rows are disclosed for

each of the elements in the subsequent rows.
•

A blank column denotes that no disclosure is required.

Third column - IFRS reference
The third column indicates the corresponding IFRS paragraph/section for a given disclosure. Unless stated otherwise, the date of these references is set to 1 January 2009 (relating to the Bound Volume of IFRSs
and official pronouncements as issued at 1 January 2009).
In the electronic PDF version, these references contains links to the electronic IFRSs (eIFRS).
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[110000] Algemene informatie over jaarrekening
Vermelding van algemene informatie over jaarrekening

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Naam van verslaggevende entiteit of andere identificatiemiddelen

text

IAS 1.51 a

Uitleg over wijziging van naam van verslaggevende entiteit of andere vorm van identificatie ten
opzichte van einde van voorgaande verslagperiode

text

IAS 1.51 a

Beschrijving van aard van jaarrekening

text

IAS 1.51 b

Datum van einde van verslagperiode

text

IAS 1.51 c

Periode die de jaarrekening beslaat

text

IAS 1.51 c

Beschrijving van presentatievaluta

text

IAS 1.51 d, IAS 21.53

In jaarrekening gehanteerde mate van afronding

text

IAS 1.51 e

Beschrijving van andere informatie voor identificatie van jaarrekening

text

IAS 1.51

[210000] Overzicht van de financiële positie, vlottend/vast respectievelijk kortlopend/
langlopend - Geconsolideerde jaarrekening
Overzicht van de financiële positie

IAS 1.54

Activa

IAS 1 - Structure and content

Vaste activa

IAS 1 - Structure and content

Materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Vastgoedbelegging

X

IAS 40 - Disclosure, IAS 1.54 b

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Investering administratief verwerkt volgens equity-methode

X

IFRS 8.24 a, IAS 1.54 e, IFRS 8.28 e

Biologische activa

X

IAS 1.54 f, IAS 41 - Disclosure

Langlopende vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Uitgestelde belastingvorderingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Andere vaste financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere vaste niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Totale vaste activa

X

IFRS 8.33 b, IAS 1.66

Vlottende activa

IAS 1 - Structure and content

Voorraden

X

IAS 1.54 g, IAS 2.36 b, IAS 2.9, IAS 2.6

Handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actuele belastingvorderingen

X

IAS 1.54 n

Andere vlottende financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere vlottende niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Totale andere vlottende activa dan activa of groepen activa die worden afgestoten en die
geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop of als aangehouden voor uitkering aan
eigenaars

X

IAS 1.66

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars

X

IAS 1.54 j

Totale vlottende activa

X

IAS 1.66

X

IFRS 8.28 c, IFRS 8.23, IAS 1 - Structure and
content

Totale activa
Eigen vermogen en verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Geplaatst kapitaal

X

IAS 1.54 r

Ingehouden winsten

X

IAS 1.54 r

Agio

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Ander aandelenbelang

X

IAS 1.54 r

Andere reserves

X

IAS 1.54 r

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.54 r

Belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.54 q

Totaal eigen vermogen

X

IAS 1 - Structure and content

Ingekochte eigen aandelen

Verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Langlopende verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Langlopende voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l

Andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Langlopende schulden

X

IAS 1.54 k

Uitgestelde belastingverplichtingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Andere langlopende financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m

Andere langlopende niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Totale langlopende verplichtingen

X

IAS 1.69

Kortlopende verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Kortlopende voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l

Andere kortlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

X

IAS 1.54 k

Actuele belastingverplichtingen

X

IAS 1.54 n

Andere kortlopende financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m
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Andere kortlopende niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Totale andere kortlopende verplichtingen dan verplichtingen opgenomen in groepen activa
die worden afgestoten en die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop

X

IAS 1.66

Verplichtingen opgenomen in groepen activa die worden afgestoten en die als
aangehouden voor verkoop zijn geclassificeerd

X

IAS 1.54 p

Totale kortlopende verplichtingen

X

IAS 1.69

X

IAS 1 - Structure and content, IFRS 8.23, IFRS
8.28 d

X

IAS 1 - Structure and content

Totale verplichtingen
Totale eigen vermogen en verplichtingen

[210005] Overzicht van de financiële positie, vlottend/vast respectievelijk kortlopend/
langlopend - Enkelvoudige jaarrekening
Overzicht van de financiële positie

IAS 1.54

Activa

IAS 1 - Structure and content

Vaste activa

IAS 1 - Structure and content

Materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Vastgoedbelegging

X

IAS 40 - Disclosure, IAS 1.54 b

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

X

IAS 27.38

Biologische activa

X

IAS 1.54 f, IAS 41 - Disclosure

Langlopende vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Uitgestelde belastingvorderingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Andere vaste financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere vaste niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Totale vaste activa

X

IFRS 8.33 b, IAS 1.66

Vlottende activa

IAS 1 - Structure and content

Voorraden

X

IAS 1.54 g, IAS 2.36 b, IAS 2.9, IAS 2.6

Handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Actuele belastingvorderingen

X

IAS 1.54 n

Andere vlottende financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere vlottende niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Totale andere vlottende activa dan activa of groepen activa die worden afgestoten en die
geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop of als aangehouden voor uitkering aan
eigenaars

X

IAS 1.66

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars

X

IAS 1.54 j

Totale vlottende activa

X

IAS 1.66

X

IFRS 8.28 c, IFRS 8.23, IAS 1 - Structure and
content

Totale activa
Eigen vermogen en verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Geplaatst kapitaal

X

IAS 1.54 r

Ingehouden winsten

X

IAS 1.54 r

Agio

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Ander aandelenbelang

X

IAS 1.54 r

Andere reserves

X

IAS 1.54 r

Totaal eigen vermogen

X

IAS 1 - Structure and content

Ingekochte eigen aandelen

Verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Langlopende verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Langlopende voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l

Andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Langlopende schulden

X

IAS 1.54 k

Uitgestelde belastingverplichtingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Andere langlopende financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m

Andere langlopende niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Totale langlopende verplichtingen

X

IAS 1.69

Kortlopende verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Kortlopende voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l

Andere kortlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

X

IAS 1.54 k

Actuele belastingverplichtingen

X

IAS 1.54 n

Andere kortlopende financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m

Andere kortlopende niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Totale andere kortlopende verplichtingen dan verplichtingen opgenomen in groepen activa
die worden afgestoten en die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop

X

IAS 1.66

Verplichtingen opgenomen in groepen activa die worden afgestoten en die als
aangehouden voor verkoop zijn geclassificeerd

X

IAS 1.54 p

Totale kortlopende verplichtingen

X

IAS 1.69
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Totale verplichtingen
Totale eigen vermogen en verplichtingen

X

IAS 1 - Structure and content, IFRS 8.23, IFRS
8.28 d

X

IAS 1 - Structure and content

[220000] Overzicht van de financiële positie, volgorde van liquiditeit - Geconsolideerde
jaarrekening
Overzicht van de financiële positie

IAS 1.54

Activa

IAS 1 - Structure and content

Materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Vastgoedbelegging

X

IAS 40 - Disclosure, IAS 1.54 b

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Investering administratief verwerkt volgens equity-methode

X

IFRS 8.24 a, IAS 1.54 e, IFRS 8.28 e

Biologische activa

X

IAS 1.54 f, IAS 41 - Disclosure

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars

X

IAS 1.54 j

Voorraden

X

IAS 1.54 g, IAS 2.36 b, IAS 2.9, IAS 2.6

Actuele belastingvorderingen

X

IAS 1.54 n

Uitgestelde belastingvorderingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Handels- en overige vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Totale activa

X

IFRS 8.28 c, IFRS 8.23, IAS 1 - Structure and
content

Eigen vermogen en verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Geplaatst kapitaal

X

IAS 1.54 r

Ingehouden winsten

X

IAS 1.54 r

Agio

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Ander aandelenbelang

X

IAS 1.54 r

Andere reserves

X

IAS 1.54 r

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.54 r

Belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.54 q

Totaal eigen vermogen

X

IAS 1 - Structure and content

Ingekochte eigen aandelen

Verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Handels- en overige schulden

X

IAS 1.54 k

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l, IAS 19.118

Andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS 37.10, IAS 37.14, IAS
37.36

Andere financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m

Andere niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Actuele belastingverplichtingen

X

IAS 1.54 n

Uitgestelde belastingverplichtingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Verplichtingen opgenomen in groepen activa die worden afgestoten en die als aangehouden
voor verkoop zijn geclassificeerd

X

IAS 1.54 p

Totale verplichtingen

X

IAS 1 - Structure and content, IFRS 8.23, IFRS
8.28 d

X

IAS 1 - Structure and content

Totale eigen vermogen en verplichtingen

[220005] Overzicht van de financiële positie, volgorde van liquiditeit - Enkelvoudige
jaarrekening
Overzicht van de financiële positie

IAS 1.54

Activa

IAS 1 - Structure and content

Materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Vastgoedbelegging

X

IAS 40 - Disclosure, IAS 1.54 b

Goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

Andere financiële activa

X

IAS 1.54 d

Andere niet-financiële activa

X

IAS 1.54

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

X

IAS 27.38

Biologische activa

X

IAS 1.54 f, IAS 41 - Disclosure

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop of als aangehouden voor uitkering aan eigenaars

X

IAS 1.54 j

Voorraden

X

IAS 1.54 g, IAS 2.36 b, IAS 2.9, IAS 2.6

Actuele belastingvorderingen

X

IAS 1.54 n

Uitgestelde belastingvorderingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Handels- en overige vorderingen

X

IAS 1.78 b, IAS 1.54 h

Geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45
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Totale activa

X

Eigen vermogen en verplichtingen

IFRS 8.28 c, IFRS 8.23, IAS 1 - Structure and
content
IAS 1 - Structure and content

Eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Geplaatst kapitaal

X

IAS 1.54 r

Ingehouden winsten

X

IAS 1.54 r

Agio

X

IAS 1.54 r

(X)

IAS 1.54 r

Ander aandelenbelang

X

IAS 1.54 r

Andere reserves

X

IAS 1.54 r

Totaal eigen vermogen

X

IAS 1 - Structure and content

Ingekochte eigen aandelen

Verplichtingen

IAS 1 - Structure and content

Handels- en overige schulden

X

IAS 1.54 k

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

X

IAS 1.54 l, IAS 19.118

Andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS 37.10, IAS 37.14, IAS
37.36

Andere financiële verplichtingen

X

IAS 1.54 m

Andere niet-financiële verplichtingen

X

IAS 1.54

Actuele belastingverplichtingen

X

IAS 1.54 n

Uitgestelde belastingverplichtingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Verplichtingen opgenomen in groepen activa die worden afgestoten en die als aangehouden
voor verkoop zijn geclassificeerd

X

IAS 1.54 p

Totale verplichtingen

X

IAS 1 - Structure and content, IFRS 8.23, IFRS
8.28 d

X

IAS 1 - Structure and content

Totale eigen vermogen en verplichtingen

[310000] Winst-en-verliesrekening, functionele kostenindeling - Geconsolideerde
jaarrekening
Winst-en-verliesrekening

IAS 1.81 b

Winst (verlies)

IAS 1 - Structure and content

Opbrengsten

X

Kostprijs van omzet

(X)

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b
IAS 1.99, IAS 1.103

Brutowinst

X

IAS 1.103

Andere baten

X

IAS 1.102, IAS 1.103

Distributiekosten

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Beheerskosten

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Andere lasten

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Andere winsten (verliezen)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Financieringsbaten

X

IFRS 7.IG13

Financieringskosten

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 1.82 c

X

IFRS 8.23, IAS 1.102, IFRS 8.28 b, IAS 1.103

Aandeel in winst (verlies) van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
worden verwerkt volgens equity-methode
Winst (verlies) vóór belastingen
Last uit hoofde van winstbelastingen

(X)

IAS 1.82 d

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 e (i)

Winst (verlies)

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies), toerekenbaar aan

IAS 1 - Structure and content

Winst (verlies), toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.83 a (ii)

Winst (verlies), toerekenbaar aan belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.83 a (i)

Winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content

Gewone winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Gewone winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Verwaterde winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

[310005] Winst-en-verliesrekening, functionele kostenindeling - Enkelvoudige
jaarrekening
Winst-en-verliesrekening

IAS 1.81 b

Winst (verlies)

IAS 1 - Structure and content

Opbrengsten

X

Kostprijs van omzet

(X)

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b
IAS 1.99, IAS 1.103

Brutowinst

X

IAS 1.103

Andere baten

X

IAS 1.102, IAS 1.103

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Distributiekosten
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Beheerskosten

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Andere lasten

(X)

IAS 1.99, IAS 1.103

Andere winsten (verliezen)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Financieringsbaten

X

IFRS 7.IG13

Financieringskosten

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 27.38A

X

IFRS 8.23, IAS 1.102, IFRS 8.28 b, IAS 1.103

Andere baten (lasten) van dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de
zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen
Winst (verlies) vóór belastingen
Last uit hoofde van winstbelastingen

(X)

IAS 1.82 d

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 e (i)

Winst (verlies)

X

IAS 1.82 f

Winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content

Gewone winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Gewone winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Verwaterde winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

[320000] Winst-en-verliesrekening, categoriale kostenindeling - Geconsolideerde
jaarrekening
Winst-en-verliesrekening

IAS 1.81 b

Winst (verlies)

IAS 1 - Structure and content

Opbrengsten
Andere baten

X

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b

X

IAS 1.102, IAS 1.103

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Gebruikte grond- en hulpstoffen

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

(X)

IAS 1.102, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.99

Afschrijvingskosten

(X)

IAS 1.102, IAS 1.99, IFRS 8.28 e

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies (bijzonder
waardeverminderingsverlies)

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Andere lasten

Wijzigingen in voorraden van gereed product en onderhanden werk
Andere werkzaamheden uitgevoerd door entiteit en geactiveerd

(X)

IAS 1.102, IAS 1.99

Andere winsten (verliezen)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Financieringsbaten

X

IFRS 7.IG13

Financieringskosten

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 1.82 c

X

IFRS 8.23, IAS 1.102, IFRS 8.28 b, IAS 1.103

Aandeel in winst (verlies) van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief
worden verwerkt volgens equity-methode
Winst (verlies) vóór belastingen
Last uit hoofde van winstbelastingen

(X)

IAS 1.82 d

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 e (i)

Winst (verlies)

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies), toerekenbaar aan

IAS 1 - Structure and content

Winst (verlies), toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.83 a (ii)

Winst (verlies), toerekenbaar aan belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.83 a (i)

Winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content

Gewone winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Gewone winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Verwaterde winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

[320005] Winst-en-verliesrekening, categoriale kostenindeling - Enkelvoudige
jaarrekening
Winst-en-verliesrekening

IAS 1.81 b

Winst (verlies)

IAS 1 - Structure and content

Opbrengsten
Andere baten
Wijzigingen in voorraden van gereed product en onderhanden werk
Andere werkzaamheden uitgevoerd door entiteit en geactiveerd
Gebruikte grond- en hulpstoffen
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X

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b

X

IAS 1.102, IAS 1.103

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

X

IAS 1.99, IAS 1.102

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

8

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

(X)

IAS 1.102, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.99

Afschrijvingskosten

(X)

IAS 1.102, IAS 1.99, IFRS 8.28 e

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies (bijzonder
waardeverminderingsverlies)

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Andere lasten

(X)

IAS 1.102, IAS 1.99

Andere winsten (verliezen)

X

IAS 1.103, IAS 1.102

Financieringsbaten

X

IFRS 7.IG13

Financieringskosten

(X)

IAS 1.82 b

X

IAS 27.38A

X

IFRS 8.23, IAS 1.102, IFRS 8.28 b, IAS 1.103

Andere baten (lasten) van dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de
zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen
Winst (verlies) vóór belastingen
Last uit hoofde van winstbelastingen

(X)

IAS 1.82 d

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 f

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.82 e (i)

Winst (verlies)

X

IAS 1.82 f

Winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content

Gewone winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Gewone winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Verwaterde winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

[410000] Overzicht van het totaalresultaat - Geconsolideerde jaarrekening
Overzicht van het totaalresultaat

IAS 1.81

Winst (verlies)

X

Niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

IAS 1 - Structure and content

Wisselkoersverschillen bij omrekening

IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op wisselkoersverschillen bij omrekening, na belastingen
Herclassificatieaanpassingen op wisselkoersverschillen bij omrekening, na belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, wisselkoersverschillen bij omrekening

X
(X)
X

Voor verkoop beschikbare financiële activa

IAS 1.91 a
IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.91 a, IAS 1.82 g
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa, na
belastingen
Herclassificatieaanpassingen op voor verkoop beschikbare financiële activa, na
belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, voor verkoop beschikbare financiële activa

X
(X)
X

Kasstroomhedges

IAS 1.91 a, IFRS 7.20 a (ii)
IAS 1.91 a, IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92
IAS 1.91 a, IAS 1.82 g
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op kasstroomhedges, na belastingen

X

IAS 1.91 a, IFRS 7.23 c

Herclassificatieaanpassingen op kasstroomhedges, na belastingen

(X)

IAS 1.91 a, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Aanpassingen voor bedragen overgeboekt naar initiële boekwaarde van gehedgede items

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, winsten (verliezen) op herwaardering

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, actuariële baten (lasten) op toegezegdpensioenregelingen

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die
administratief worden verwerkt volgens equity-methode

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 h

Niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.91 a

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, kasstroomhedges

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toerekenbaar aan

IAS 1 - Structure and content

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.83 b (ii) , IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

[410005] Overzicht van het totaalresultaat - Enkelvoudige jaarrekening
Overzicht van het totaalresultaat

IAS 1.81

Winst (verlies)

X

Niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

IAS 1 - Structure and content

Wisselkoersverschillen bij omrekening

IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op wisselkoersverschillen bij omrekening, na belastingen
Herclassificatieaanpassingen op wisselkoersverschillen bij omrekening, na belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, wisselkoersverschillen bij omrekening

X
(X)
X

Voor verkoop beschikbare financiële activa

IAS 1.91 a
IAS 1.91 a, IAS 1.92
IAS 1.91 a, IAS 1.82 g
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa, na
belastingen
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Herclassificatieaanpassingen op voor verkoop beschikbare financiële activa, na
belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, voor verkoop beschikbare financiële activa

(X)
X

Kasstroomhedges

IAS 1.91 a, IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92
IAS 1.91 a, IAS 1.82 g
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op kasstroomhedges, na belastingen

X

IAS 1.91 a, IFRS 7.23 c

Herclassificatieaanpassingen op kasstroomhedges, na belastingen

(X)

IAS 1.91 a, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Aanpassingen voor bedragen overgeboekt naar initiële boekwaarde van gehedgede items

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, winsten (verliezen) op herwaardering

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, actuariële baten (lasten) op toegezegdpensioenregelingen

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 g

X

IAS 1.91 a

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen, kasstroomhedges

Niet-gerealiseerde resultaten
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

[420000] Overzicht van het totaalresultaat [alternatief] - Geconsolideerde jaarrekening
Overzicht van het totaalresultaat

IAS 1.81

Winst (verlies)

X

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Wisselkoersverschillen bij omrekening

IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op wisselkoersverschillen bij omrekening, vóór belastingen
Herclassificatieaanpassingen op wisselkoersverschillen bij omrekening, vóór belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, wisselkoersverschillen bij omrekening

X
(X)
X

Voor verkoop beschikbare financiële activa

IAS 1.91 b
IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór
belastingen
Herclassificatieaanpassingen op voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, voor verkoop beschikbare financiële activa

X
(X)
X

Kasstroomhedges

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b
IAS 1.91 b, IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op kasstroomhedges, vóór belastingen

X

IFRS 7.23 c, IAS 1.91 b

Herclassificatieaanpassingen op kasstroomhedges, vóór belastingen

(X)

IAS 1.91 b, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Aanpassingen voor bedragen overgeboekt naar initiële boekwaarde van gehedgede items

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, winsten (verliezen) op herwaardering

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, actuariële baten (lasten) op toegezegdpensioenregelingen

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die
administratief worden verwerkt volgens equity-methode

X

IAS 1.91 a, IAS 1.82 h

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen

X

IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, kasstroomhedges

Winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1 - Structure and content, IAS 12 - Disclosure

Winstbelasting met betrekking tot wisselkoersverschillen bij omrekening van niet-gerealiseerde
resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot voor verkoop beschikbare financiële activa van nietgerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot kasstroomhedges van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot wijzigingen in herwaarderingsreserve van niet-gerealiseerde
resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

X

IAS 1.92

Herclassificatieaanpassingen op winstbelasting met betrekking tot componenten van nietgerealiseerde resultaten
Samengevoegde winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90, IAS 12.81 ab

Niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.91 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toerekenbaar aan

IAS 1 - Structure and content

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.83 b (ii) , IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

[420005] Overzicht van het totaalresultaat [alternatief] - Enkelvoudige jaarrekening
Overzicht van het totaalresultaat

IAS 1.81

Winst (verlies)

X

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen

IAS 1.82 f
IAS 1 - Structure and content

Wisselkoersverschillen bij omrekening

IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op wisselkoersverschillen bij omrekening, vóór belastingen
Herclassificatieaanpassingen op wisselkoersverschillen bij omrekening, vóór belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, wisselkoersverschillen bij omrekening

X
(X)
X

Voor verkoop beschikbare financiële activa

IAS 1.91 b
IAS 1.92, IAS 1.91 b
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór
belastingen
Herclassificatieaanpassingen op voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, voor verkoop beschikbare financiële activa

X
(X)
X

Kasstroomhedges

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b
IAS 1.91 b, IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92
IAS 1.82 g, IAS 1.91 b
IAS 1 - Structure and content

Winsten (Verliezen) op kasstroomhedges, vóór belastingen

X
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Herclassificatieaanpassingen op kasstroomhedges, vóór belastingen

(X)

IAS 1.91 b, IAS 1.92, IFRS 7.23 d

Aanpassingen voor bedragen overgeboekt naar initiële boekwaarde van gehedgede items

(X)

IFRS 7.23 e, IAS 1.95

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, winsten (verliezen) op herwaardering

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, actuariële baten (lasten) op toegezegdpensioenregelingen

X

IAS 1.82 g, IAS 1.91 b

X

IAS 1.91 b

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen, kasstroomhedges

Niet-gerealiseerde resultaten, vóór belastingen
Winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1 - Structure and content, IAS 12 - Disclosure

Winstbelasting met betrekking tot wisselkoersverschillen bij omrekening van niet-gerealiseerde
resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot voor verkoop beschikbare financiële activa van nietgerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot kasstroomhedges van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot wijzigingen in herwaarderingsreserve van niet-gerealiseerde
resultaten

(X)

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90

X

IAS 1.92

Herclassificatieaanpassingen op winstbelasting met betrekking tot componenten van nietgerealiseerde resultaten
Samengevoegde winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

(X)

IAS 1.90, IAS 12.81 ab

Niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.91 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

[510000] Kasstroomoverzicht, directe methode - Geconsolideerde jaarrekening
Kasstroomoverzicht

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Klassen van contante ontvangsten uit operationele activiteiten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Ontvangsten uit verkoop van goederen en verrichting van diensten

X

IAS 7.14 a

Ontvangsten uit royalty's, honoraria, provisies en andere opbrengsten

X

IAS 7.14 b

Ontvangsten uit contracten die voor handelsdoeleinden zijn aangegaan

X

IAS 7.14 g

Ontvangsten uit premies en claims, lijfrente en andere polisvoordelen

X

IAS 7.14 e

Andere contante ontvangsten uit operationele activiteiten

X

IAS 7.14

Klassen van contante betalingen

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Betalingen aan leveranciers voor goederen en diensten

(X)

IAS 7.14 c

Betalingen uit hoofde van contracten die voor handelsdoeleinden zijn aangegaan

(X)

IAS 7.14 g

Betalingen aan en namens werknemers

(X)

IAS 7.14 d

Betalingen voor premies en claims, lijfrente en andere polisvoordelen

(X)

IAS 7.14 e

Andere contante betalingen van operationele activiteiten

(X)

IAS 7.14

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

(X)

IAS 7.31

X

IAS 7.31

Betaalde rente
Ontvangen rente
Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.18

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

X

IAS 7.18

Kasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Kasstroom uit het verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven

X

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om zeggenschap te verkrijgen over dochterondernemingen of andere
bedrijven

(X)

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om belangen zonder zeggenschap te verwerven

(X)

IAS 7.21

Andere contante ontvangsten uit verkoop van eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen
van andere entiteiten

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

Andere contante ontvangsten uit verkoop van belangen in joint ventures

X

IAS 7.16 d

Andere contante betalingen om belangen in joint ventures te verwerven

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

X

IAS 7.16 f

(X)

IAS 7.16 g

Contante ontvangsten van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en
swapcontracten

X

IAS 7.16 h

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

Ontvangen rente

X

IAS 7.31

Andere contante betalingen om eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen van andere
entiteiten te verwerven

Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa
Aankoop van materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa
Opbrengsten uit andere vaste activa
Aankoop van andere vaste activa
Opbrengsten uit overheidssubsidies
Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden
Contante ontvangsten uit terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden
Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)
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Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

X

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Opbrengsten uit uitgifte van aandelen

X

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit uitgifte van andere eigen-vermogensinstrumenten

X

IAS 7.17 a

Betalingen voor verwerving of aflossing van aandelen van entiteit

(X)

IAS 7.17 b

Betalingen van andere eigen-vermogensinstrumenten

(X)

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit leningen

X

IAS 7.17 c

Aflossingen van leningen

(X)

IAS 7.17 d

Betalingen van financiële-leaseverplichtingen

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Betaalde rente

(X)

IAS 7.31

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Opbrengsten uit overheidssubsidies

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten vóór effect van wisselkoerswijzigingen
Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.28, IAS 7.25

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan begin van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan einde van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

[510005] Kasstroomoverzicht, directe methode - Enkelvoudige jaarrekening
Kasstroomoverzicht

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Klassen van contante ontvangsten uit operationele activiteiten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Ontvangsten uit verkoop van goederen en verrichting van diensten

X

IAS 7.14 a

Ontvangsten uit royalty's, honoraria, provisies en andere opbrengsten

X

IAS 7.14 b

Ontvangsten uit contracten die voor handelsdoeleinden zijn aangegaan

X

IAS 7.14 g

Ontvangsten uit premies en claims, lijfrente en andere polisvoordelen

X

IAS 7.14 e

Andere contante ontvangsten uit operationele activiteiten

X

IAS 7.14

Klassen van contante betalingen

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Betalingen aan leveranciers voor goederen en diensten

(X)

IAS 7.14 c

Betalingen uit hoofde van contracten die voor handelsdoeleinden zijn aangegaan

(X)

IAS 7.14 g

Betalingen aan en namens werknemers

(X)

IAS 7.14 d

Betalingen voor premies en claims, lijfrente en andere polisvoordelen

(X)

IAS 7.14 e

Andere contante betalingen van operationele activiteiten

(X)

IAS 7.14

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

(X)

IAS 7.31

X

IAS 7.31

Betaalde rente
Ontvangen rente
Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.18

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

X

IAS 7.18

Kasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Kasstroom uit het verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven

X

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om zeggenschap te verkrijgen over dochterondernemingen of andere
bedrijven

(X)

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om belangen zonder zeggenschap te verwerven

(X)

IAS 7.21

Andere contante ontvangsten uit verkoop van eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen
van andere entiteiten

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

Andere contante ontvangsten uit verkoop van belangen in joint ventures

X

IAS 7.16 d

Andere contante betalingen om belangen in joint ventures te verwerven

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

X

IAS 7.16 f

(X)

IAS 7.16 g

Contante ontvangsten van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en
swapcontracten

X

IAS 7.16 h

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

Andere contante betalingen om eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen van andere
entiteiten te verwerven

Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa
Aankoop van materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa
Opbrengsten uit andere vaste activa
Aankoop van andere vaste activa
Opbrengsten uit overheidssubsidies
Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden
Contante ontvangsten uit terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden
Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten
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Ontvangen rente

X

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.31
IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

X

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Opbrengsten uit uitgifte van aandelen

X

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit uitgifte van andere eigen-vermogensinstrumenten

X

IAS 7.17 a

Betalingen voor verwerving of aflossing van aandelen van entiteit

(X)

IAS 7.17 b

Betalingen van andere eigen-vermogensinstrumenten

(X)

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit leningen

X

IAS 7.17 c

Aflossingen van leningen

(X)

IAS 7.17 d

Betalingen van financiële-leaseverplichtingen

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Betaalde rente

(X)

IAS 7.31

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Opbrengsten uit overheidssubsidies

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten vóór effect van wisselkoerswijzigingen
Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.28, IAS 7.25

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan begin van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan einde van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

[520000] Kasstroomoverzicht, indirecte methode - Geconsolideerde jaarrekening
Kasstroomoverzicht

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Winst (verlies)

X

Aanpassingen voor aansluiting van winst (verlies)

IAS 1.82 f
IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Aanpassingen voor last uit hoofde van winstbelastingen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor afname (toename) van voorraden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afname (toename) van handelsvordering

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afname (toename) van andere bedrijfsvorderingen

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor toename (afname) van handelsschulden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor toename (afname) van andere bedrijfsschulden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

X

IAS 7.20 b

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

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor voorzieningen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor belangen zonder zeggenschap

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor winsten (verliezen) op reële waarde

X

IAS 7.20 b

(X)

IAS 7.20 b

Andere aanpassingen voor niet-geldelijke posten

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor verliezen (winsten) op vervreemding van vaste activa

X

IAS 7.20 c

Andere aanpassingen die kasstromen uit investerings- of financieringsactiviteiten tot gevolg
hebben

X

IAS 7.20 c

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

Totale aanpassingen voor aansluiting van winst (verlies)

X

IAS 7.20

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

(X)

IAS 7.31

X

IAS 7.31

Betaalde rente
Ontvangen rente
Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.18

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

X

IAS 7.18

Kasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Kasstroom uit het verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven

X

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om zeggenschap te verkrijgen over dochterondernemingen of andere
bedrijven

(X)

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om belangen zonder zeggenschap te verwerven

(X)

IAS 7.21

Andere contante ontvangsten uit verkoop van eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen
van andere entiteiten

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

Andere contante ontvangsten uit verkoop van belangen in joint ventures

X

IAS 7.16 d

Andere contante betalingen om belangen in joint ventures te verwerven

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

Andere contante betalingen om eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen van andere
entiteiten te verwerven

Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa
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Aankoop van materiële vaste activa

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

X

IAS 7.16 f

(X)

IAS 7.16 g

Contante ontvangsten van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en
swapcontracten

X

IAS 7.16 h

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

Ontvangen rente

X

IAS 7.31

Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa
Opbrengsten uit andere vaste activa
Aankoop van andere vaste activa
Opbrengsten uit overheidssubsidies
Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden
Contante ontvangsten uit terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden
Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

X

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Opbrengsten uit uitgifte van aandelen

X

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit uitgifte van andere eigen-vermogensinstrumenten

X

IAS 7.17 a

Betalingen voor verwerving of aflossing van aandelen van entiteit

(X)

IAS 7.17 b

Betalingen van andere eigen-vermogensinstrumenten

(X)

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit leningen

X

IAS 7.17 c

Aflossingen van leningen

(X)

IAS 7.17 d

Betalingen van financiële-leaseverplichtingen

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Betaalde rente

(X)

IAS 7.31

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Opbrengsten uit overheidssubsidies

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten vóór effect van wisselkoerswijzigingen
Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.28, IAS 7.25

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan begin van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan einde van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

[520005] Kasstroomoverzicht, indirecte methode - Enkelvoudige jaarrekening
Kasstroomoverzicht

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Winst (verlies)

X

Aanpassingen voor aansluiting van winst (verlies)

IAS 1.82 f
IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Aanpassingen voor last uit hoofde van winstbelastingen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor afname (toename) van voorraden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afname (toename) van handelsvordering

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afname (toename) van andere bedrijfsvorderingen

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor toename (afname) van handelsschulden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor toename (afname) van andere bedrijfsschulden

X

IAS 7.20 a

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

X

IAS 7.20 b

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

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor voorzieningen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor winsten (verliezen) op reële waarde

X

IAS 7.20 b

Andere aanpassingen voor niet-geldelijke posten

X

IAS 7.20 b

Aanpassingen voor verliezen (winsten) op vervreemding van vaste activa

X

IAS 7.20 c

Andere aanpassingen die kasstromen uit investerings- of financieringsactiviteiten tot gevolg
hebben

X

IAS 7.20 c

Totale aanpassingen voor aansluiting van winst (verlies)

X

IAS 7.20

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

(X)

IAS 7.31

X

IAS 7.31

Betaalde rente
Ontvangen rente
Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.18

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

X

IAS 7.18

Kasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Kasstroom uit het verliezen van zeggenschap over dochterondernemingen of andere bedrijven
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Kasstroom aangewend om zeggenschap te verkrijgen over dochterondernemingen of andere
bedrijven

(X)

IAS 7.39

Kasstroom aangewend om belangen zonder zeggenschap te verwerven

(X)

IAS 7.21

Andere contante ontvangsten uit verkoop van eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen
van andere entiteiten

X

IAS 7.16 d

(X)

IAS 7.16 c

Andere contante ontvangsten uit verkoop van belangen in joint ventures

X

IAS 7.16 d

Andere contante betalingen om belangen in joint ventures te verwerven

(X)

IAS 7.16 c

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 7.16 b

(X)

IAS 7.16 a

X

IAS 20.28

(X)

IAS 7.16 e

X

IAS 7.16 f

(X)

IAS 7.16 g

Contante ontvangsten van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en
swapcontracten

X

IAS 7.16 h

Ontvangen dividenden

X

IAS 7.31

Ontvangen rente

X

IAS 7.31

Andere contante betalingen om eigen-vermogensinstrumenten of schuldbewijzen van andere
entiteiten te verwerven

Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa
Aankoop van materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa
Opbrengsten uit andere vaste activa
Aankoop van andere vaste activa
Opbrengsten uit overheidssubsidies
Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden
Contante ontvangsten uit terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden
Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

X

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Opbrengsten uit uitgifte van aandelen

X

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit uitgifte van andere eigen-vermogensinstrumenten

X

IAS 7.17 a

Betalingen voor verwerving of aflossing van aandelen van entiteit

(X)

IAS 7.17 b

Betalingen van andere eigen-vermogensinstrumenten

(X)

IAS 7.17 a

Opbrengsten uit leningen

X

IAS 7.17 c

Aflossingen van leningen

(X)

IAS 7.17 d

Betalingen van financiële-leaseverplichtingen

(X)

IAS 7.17 e

X

IAS 20.28

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 7.31

Betaalde rente

(X)

IAS 7.31

Terugbetaalde (Betaalde) winstbelastingen

(X)

IAS 7.14 f, IAS 7.35

Opbrengsten uit overheidssubsidies

Andere instroom (uitstroom) van kasmiddelen

X

IAS 7.21

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

X

IAS 7.10

X

IAS 7.45

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten vóór effect van wisselkoerswijzigingen
Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.28, IAS 7.25

Nettotoename (-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan begin van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

Geldmiddelen en kasequivalenten aan einde van periode

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

[610000] Mutatieoverzicht van het eigen vermogen - Geconsolideerde jaarrekening
Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

IAS 1.106
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
agio

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingekochte eigen aandelen

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 b
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Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving

X

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten

IAS 1.106 b
IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, agio

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten, eigen vermogen toerekenbaar
aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van correcties van fouten, ingekochte eigen aandelen

Wijzigingen in geplaatst kapitaal

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, geplaatst kapitaal

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Wijzigingen in agio

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, agio

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, agio

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, agio

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in agio

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingekochte eigen aandelen

X

IAS 1.106 a

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingekochte eigen
aandelen

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ander aandelenbelang

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, ander aandelenbelang

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ander aandelenbelang

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Wijzigingen in andere reserves

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, andere reserves

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, andere reserves

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, andere reserves

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere reserves

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in andere reserves

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingehouden winsten

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, ingehouden winsten

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingehouden winsten

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Vermogensmutaties toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij
Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

IAS 1 - Structure and content
X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.83 b (ii) , IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.106 d (iii)
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Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106

Wijzigingen in belangen zonder zeggenschap

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, belangen zonder zeggenschap

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, belangen zonder
zeggenschap

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106

Vermogensmutaties

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Uitgifte van eigen vermogen

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties

X

IAS 1.106

[610005] Mutatieoverzicht van het eigen vermogen - Enkelvoudige jaarrekening
Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

IAS 1.106
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
agio

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingekochte eigen aandelen

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, agio

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van correcties van fouten, ingekochte eigen aandelen

Wijzigingen in geplaatst kapitaal

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, geplaatst kapitaal

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Wijzigingen in agio

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, agio

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, agio

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, agio

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in agio

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingekochte eigen
aandelen
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Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingekochte eigen aandelen

X

IAS 1.106 a

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingekochte eigen
aandelen

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ander aandelenbelang

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, ander aandelenbelang

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ander aandelenbelang

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Wijzigingen in andere reserves

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, andere reserves

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, andere reserves

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, andere reserves

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere reserves

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in andere reserves

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingehouden winsten

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden, ingehouden winsten

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingehouden winsten

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 a

Uitgifte van eigen vermogen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale wijzigingen in ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Vermogensmutaties

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgekeerde dividenden

(X)

IAS 1.107

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Uitgifte van eigen vermogen

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties

X

IAS 1.106

[620000] Mutatieoverzicht van het eigen vermogen [alternatief] - Geconsolideerde
jaarrekening
Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

IAS 1.106
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
agio

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingekochte eigen aandelen

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, agio

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van correcties van fouten, ingekochte eigen aandelen
Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ander aandelenbelang
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Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten, eigen vermogen toerekenbaar
aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten

X

IAS 1.106 b

Uitgifte van eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Uitgifte van eigen vermogen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale uitgifte van eigen vermogen, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale uitgifte van eigen vermogen

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale toename (afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale toename (afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

Uitgekeerde dividenden

IAS 1 - Structure and content

Uitgekeerde dividenden, ander aandelenbelang

X

IAS 1.107

Uitgekeerde dividenden, andere reserves

X

IAS 1.107

Uitgekeerde dividenden, ingehouden winsten

X

IAS 1.107

(X)

IAS 1.107

Uitgekeerde dividenden, belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.107

Totale uitgekeerde dividenden

X

IAS 1.107

Totale uitgekeerde dividenden, eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale toename (afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

Totale afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1 - Structure and content

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, agio

X

IAS 1.106 a

(X)

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, andere reserves

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan eigenaars van
moedermaatschappij

X

IAS 1.83 b (ii) , IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, toerekenbaar aan belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.83 b (i) , IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingekochte eigen aandelen

IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, agio

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

X

IAS 1.106

Afname (toename) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingekochte eigen
aandelen
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ander aandelenbelang
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Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere reserves

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen
toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, belangen zonder
zeggenschap

X

IAS 1.106

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen

X

IAS 1.106

Vermogensmutaties

IAS 1 - Structure and content

Wijzigingen in geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Wijzigingen in agio

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Wijzigingen in ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Wijzigingen in andere reserves

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties toerekenbaar aan eigenaars van moedermaatschappij

X

IAS 1.106

Wijzigingen in belangen zonder zeggenschap

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

[620005] Mutatieoverzicht van het eigen vermogen [alternatief] - Enkelvoudige
jaarrekening
Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

IAS 1.106
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
agio

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingekochte eigen aandelen

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving,
ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van wijzigingen in grondslagen voor financiële
verslaggeving

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, agio

X

IAS 1.106 b

(X)

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, andere reserves

X

IAS 1.106 b

Toename (Afname) als gevolg van correcties van fouten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 b

Totale toename (afname) als gevolg van correcties van fouten

X

IAS 1.106 b

Afname (toename) als gevolg van correcties van fouten, ingekochte eigen aandelen

Uitgifte van eigen vermogen

IAS 1 - Structure and content

Uitgifte van eigen vermogen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Uitgifte van eigen vermogen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale uitgifte van eigen vermogen

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale toename (afname) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere bijdragen door eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

Uitgekeerde dividenden

IAS 1 - Structure and content

Uitgekeerde dividenden, ander aandelenbelang

X

IAS 1.107

Uitgekeerde dividenden, andere reserves

X

IAS 1.107

Uitgekeerde dividenden, ingehouden winsten

X

IAS 1.107

Totale uitgekeerde dividenden

X

IAS 1.107
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Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

IAS 1 - Structure and content

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, agio

X

IAS 1.106 d (iii)

(X)

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, andere reserves

X

IAS 1.106 d (iii)

Toename (Afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 d (iii)

Totale toename (afname) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars

X

IAS 1.106 d (iii)

Afname (toename) als gevolg van andere uitkeringen aan eigenaars, ingekochte eigen
aandelen

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

IAS 1 - Structure and content

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, agio

X

IAS 1.106 a

(X)

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, andere reserves

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingehouden winsten

X

IAS 1.106 a

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.106 a, IAS 1.82 i

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, ingekochte eigen aandelen

IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, agio

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere reserves

X

IAS 1.106

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, eigen vermogen

X

IAS 1.106

Afname (toename) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, ingekochte eigen
aandelen

Vermogensmutaties

IAS 1 - Structure and content

Wijzigingen in geplaatst kapitaal

X

IAS 1.106

Wijzigingen in agio

X

IAS 1.106

(X)

IAS 1.106

Wijzigingen in ander aandelenbelang

X

IAS 1.106

Wijzigingen in andere reserves

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingehouden winsten

X

IAS 1.106

Totale vermogensmutaties

X

IAS 1.106

Wijzigingen in ingekochte eigen aandelen

[810000] Toelichtingen - Bedrijfsinformatie en overeenstemmingsverklaring met IFRSs
Informatieverstrekking over toelichtingen en andere toelichtende informatie

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Naam van verslaggevende entiteit of andere identificatiemiddelen

text

IAS 1.51 a

Land van vestiging van entiteit

text

IAS 1.138 a

Rechtsvorm van entiteit

text

IAS 1.138 a

Land van oprichting

text

IAS 1.138 a

Adres van statutaire zetel van entiteit

text

IAS 1.138 a

Beschrijving van aard van bedrijfsactiviteiten en hoofdactiviteiten van entiteit

text

IAS 1.138 b

Naam van moedermaatschappij

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Naam van hoofdmoedermaatschappij van groep

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Levensduur van entiteit met een beperkte levensduur

text

IAS 1.138 d

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Overeenstemmingsverklaring met IFRSs

text

IAS 1.114 a, IAS 21.55, IAS 1.16

Informatieverstrekking over afwijkingen van IFRS

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Conclusie van management inzake getrouw beeld als gevolg van afwijking

text

IAS 1.20 a

Uitleg over afwijking van IFRSs

text

IAS 1.20 c, IAS 1.20 b

Uitleg over financieel effect van afwijking van IFRSs

text

IAS 1.20 d

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Beschrijving van onzekerheid over vermogen van entiteit om haar continuïteit te waarborgen

text

IAS 1.25

Uitleg waarom jaarrekening niet is opgesteld op basis van de veronderstelling dat de continuïteit
van de entiteit gewaarborgd is

text

IAS 1.25

Vermelding van bedrijfsinformatie

Informatieverstrekking over getrouw beeld en overeenstemming met IFRSs

Informatieverstrekking over continuïteit

Informatieverstrekking over verslagperiode en wijzigingen in frequentie van verslaggeving

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Beschrijving van reden voor gebruik van langere of kortere verslagperiode

text

IAS 1.36 a

Beschrijving van reden waarom jaarrekening niet geheel vergelijkbaar is

text

IAS 1.36 b

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Beschrijving van aard van herclassificatie of wijzigingen in presentatie

text

IAS 1.41 a

Beschrijving van reden voor herclassificatie of wijzigingen in presentatie

text

IAS 1.41 c

Beschrijving van reden waarom herclassificatie van vergelijkende bedragen onuitvoerbaar is

text

IAS 1.42 a

Beschrijving van aard van noodzakelijke aanpassing om vergelijkende informatie te verstrekken

text

IAS 1.42 b

Andere reden voor wijziging in consistentie van presentatie

text

IAS 1.45

Vermelding van vergelijkende informatie en consistentie van de presentatie
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Informatieverstrekking over overzicht van belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving
Uitleg over waarderingsgrondslagen gebruikt bij opstelling van jaarrekening

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

text

IAS 1.117 a

Beschrijving van andere grondslagen voor financiële verslaggeving die relevant zijn voor een goed
text
begrip van jaarrekening

IAS 1.117 b

Uitleg over oordelen van management bij toepassing van door entiteit gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving met significant effect op opgenomen bedragen

text

IAS 1.122

Informatieverstrekking over bronnen van schattingsonzekerheden

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Uitleg over veronderstelling over toekomst met aanzienlijk risico dat deze tot materiële
aanpassingen leidt

text

IAS 1.125

Beschrijving van aard van activa en verplichtingen met aanzienlijk risico van materiële
aanpassingen binnen volgend boekjaar

text

IAS 1.125 a

Beschrijving van boekwaarde van activa en verplichtingen met aanzienlijk risico van materiële
aanpassingen binnen volgend boekjaar

text

IAS 1.125 b

Informatieverstrekking over doelstellingen, beleid en processen op het gebied van kapitaalbeheer

explanatory text

IAS 1.134

Informatieverstrekking over dividenden

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Uitleg over dividenden voorgesteld of gedeclareerd vóór goedkeuring van jaarrekening voor
publicatie maar niet opgenomen als uitkering aan eigenaar

text

IAS 1.137 a

Uitleg over niet-opgenomen cumulatief preferente dividenden

text

IAS 1.137 b

text

IFRIC 17.17 a

Beschrijving van aard van activa in natura aangehouden voor uitkering aan eigenaars
aangekondigd vóór goedkeuring van jaarrekening voor publicatie
Activa in natura aangehouden voor uitkering aan eigenaars vóór goedkeuring van
jaarrekening voor publicatie

X

IFRIC 17.17 b

Activa in natura aangehouden voor uitkering aan eigenaars vóór goedkeuring van
jaarrekening voor publicatie, tegen reële waarde

X

IFRIC 17.17 c

Informatieverstrekking over uit te keren dividenden

explanatory text

IFRIC 17 - Consensus

Verschil tussen boekwaarde van uitgekeerde activa in natura en boekwaarde van uit te keren
dividenden

X

IFRIC 17.15

Uit te keren dividenden

X

IFRIC 17.16 a

Toename (Afname) van uit te keren dividenden als gevolg van wijziging in reële waarde van activa
in natura aangehouden voor uitkering aan eigenaars

X

IFRIC 17.17 b

Informatieverstrekking over herclassificatie tussen eigen vermogen en financiële instrumenten

explanatory text

IAS 1.80A

Eigen vermogen geherclassificeerd in financiële verplichtingen

X

IAS 1.80A

Financiële verplichtingen naar het eigen vermogen overgeboekt

X

IAS 1.80A

Andere toelichtingen

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

[811000] Toelichtingen - Grondslagen voor financiële verslaggeving,
schattingswijzigingen en fouten
Informatieverstrekking over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingen en
fouten
Informatieverstrekking over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

Beschrijving van eerste toepassing van standaarden of interpretaties

text

IAS 8.28

Beschrijving van vrijwillige wijziging in grondslagen voor financiële verslaggeving

text

IAS 8.29

Uitleg over niet toegepaste nieuw standaarden of interpretaties

text

IAS 8.30

Beschrijving van verwacht effect van eerste toepassing van nieuwe standaarden of interpretaties

text

IAS 8.30

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

Beschrijving van aard en bedrag van schattingswijziging

text

IAS 8.39

Beschrijving van feit dat bedrag van schattingswijziging niet kan worden bepaald

text

IAS 8.40

explanatory text

IAS 8 - Accounting policies

text

IAS 8.49

Informatieverstrekking over schattingswijzigingen

Informatieverstrekking over administratieve-verwerkingsfouten
Beschrijving van aard, bedrag en correctie van administratieve-verwerkingsfouten in schattingen
van voorgaande perioden

[813000] Toelichtingen - Tussentijdse financiële verslaggeving
Informatieverstrekking over tussentijdse financiële verslaggeving

explanatory text

IAS 34 - Content of an interim financial report

Beschrijving van overeenstemming met IFRSs indien toegepast voor tussentijds financieel verslag

text

IAS 34.19

Beschrijving van aard en bedrag van schattingswijziging tijdens laatste tussentijdse periode

text

IAS 34.26

Informatieverstrekking over gebeurtenissen na verslagperiode

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

Informatieverstrekking over goedkeuring van jaarrekening

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

Uitleg over goedkeurende instantie

text

IAS 10.17

Datum waarop jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie

yyyy-mm-dd

IAS 10.17

Uitleg over feit dat eigenaars van entiteit of anderen over bevoegdheid beschikken om
jaarrekening na publicatie aan te passen

text

IAS 10.17

explanatory text

IAS 10 - Disclosure

Beschrijving van aard van gebeurtenis na verslagperiode die niet leidt tot aanpassing van
jaarrekening

text

IAS 10.21 a

Uitleg over financieel effect van gebeurtenis na verslagperiode die niet leidt tot aanpassing van
jaarrekening

text

IAS 10.21 b

explanatory text

IAS 10.13

explanatory text

IAS 29 - The restatement of financial statements

[815000] Toelichtingen - Gebeurtenissen na verslagperiode

Informatieverstrekking over gebeurtenissen na verslagperiode die niet leiden tot aanpassing van
jaarrekening

Informatieverstrekking over niet als verplichting opgenomen dividenden

[816000] Toelichtingen - Verslaggeving in economieën met hyperinflatie
Informatieverstrekking over verslaggeving in economieën met hyperinflatie

Informatieverstrekking over grondslag voor financiële verslaggeving voor economieën met hyperinflatie explanatory text

IAS 29.39

Informatieverstrekking over prijsindex

IAS 29 - The restatement of financial statements

explanatory text
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Aanduiding van prijsindex

text

IAS 29.39 c

Niveau van prijsindex

text

IAS 29.39 c

Prijsindexbewegingen

text

IAS 29.39 c

Winsten (Verliezen) op netto monetaire positie

IAS 29 - The restatement of financial statements

Winsten (Verliezen) op netto monetaire positie

X

IAS 29.9

[817000] Toelichtingen - Bedrijfscombinaties
Informatieverstrekking over bedrijfscombinaties
Beschrijving van aard en financieel effect van bedrijfscombinaties tijdens periode

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

text

IFRS 3.59 a, IFRS 3.66 a [2007-03-01]

Beschrijving van aard en financieel effect van bedrijfscombinaties na verslagperiode vóór goedkeuring
text
van jaarrekening voor publicatie

IFRS 3.66 b [2007-03-01] , IFRS 3.59 b

Uitleg over financieel effect van aanpassingen die verband houden met bedrijfscombinaties

IFRS 3.61

text

Informatieverstrekking over elke bedrijfscombinatie

IFRS 3.B64, IFRS 3.B67

Naam van overgenomen partij

text

IFRS 3.B64 a

Beschrijving van overgenomen partij

text

IFRS 3.B64 a

Overnamedatum

yyyy-mm-dd

Percentage van verworven stemgerechtigde aandelenbelangen

IFRS 3.B64 b

X.XX

IFRS 3.B64 c

Beschrijving van voornaamste redenen voor bedrijfscombinatie

text

IFRS 3.B64 c

Beschrijving van hoe overnemende partij zeggenschap heeft verkregen over overgenomen partij

text

IFRS 3.B64 d

Beschrijving van factoren waaruit opgenomen goodwill bestaat

text

Reële waarde op overnamedatum van totale overgedragen vergoeding

IFRS 3.B64 e
X

IFRS 3.B64 f

Overgedragen geldmiddelen

X

IFRS 3.B64 f (i)

Andere overgedragen materiële of immateriële vaste activa

X

IFRS 3.B64 f (ii)

Aangegane verplichtingen

X

IFRS 3.B64 f (iii)

Eigen-vermogensbelangen van overnemende partij

X

IFRS 3.B64 f (iv)

X.XX

IFRS 3.B64 f (iv)

Aantal uitgegeven of uitgeefbare instrumenten of belangen
Methode voor bepalen van reële waarde van instrumenten of belangen

text

Voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en vrijwaringsactiva opgenomen per overnamedatum

IFRS 3.B64 f (iv)
X

IFRS 3.B64 g (i)

Beschrijving van overeenkomst voor voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en vrijwaringsactiva

text

IFRS 3.B64 g (ii)

Beschrijving van grondslag voor bepalen van bedrag van betaling voor voorwaardelijkevergoedingsregelingen en vrijwaringsactiva

text

IFRS 3.B64 g (ii)

Beschrijving van schatting van bereik van uitkomsten van voorwaardelijke-vergoedingsregelingen
en vrijwaringsactiva

text

IFRS 3.B64 g (iii)

Beschrijving van verklaring van feit en redenen waarom bereik van uitkomsten van
voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en vrijwaringsactiva niet kan worden geschat

text

IFRS 3.B64 g (iii)

Uitleg over feit dat maximumbedrag van betaling voor voorwaardelijke-vergoedingsregelingen en
vrijwaringsactiva onbeperkt is

text

IFRS 3.B64 g (iii)

Reële waarde van overgenomen vorderingen

X

IFRS 3.B64 h (i)

Bruto contractuele vorderingen voor overgenomen vorderingen

X

IFRS 3.B64 h (ii)

Uitleg over beste schatting op overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting
text
niet zullen worden geïnd voor overgenomen vorderingen

IFRS 3.B64 h (iii)

Beschrijving van per overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van
verworven activa en overgenomen verplichtingen

text

IFRS 3.B64 i

Informatie vereist op grond van alinea 85 van IAS 37 voor elke opgenomen voorwaardelijke
verplichting

text

IFRS 3.B64 j

Informatie vereist op grond van alinea 86 van IAS 37 als voorwaardelijke verplichting niet is
opgenomen omdat reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald

text

IFRS 3.B64 j (i)

Beschrijving van redenen waarom verplichting niet betrouwbaar kan worden bepaald

text

Goodwill die naar verwachting fiscaal aftrekbaar zal zijn

IFRS 3.B64 j (ii)
X

IFRS 3.B64 k

Uitleg over transacties afzonderlijk opgenomen van verwerving van activa en overname van
verplichtingen in bedrijfscombinatie

text

IFRS 3.B64 l, IFRS 3.B64 m

Uitleg over bedrag van eventuele opgenomen winst en post in overzicht van het totaalresultaat
waarin winst is opgenomen in voordelige overname

text

IFRS 3.B64 n

Beschrijving van redenen waarom transactie heeft geleid tot winst uit voordelige overname

text

Belang zonder zeggenschap in overgenomen partij opgenomen op overnamedatum

IFRS 3.B64 n
X

IFRS 3.B64 o (i)

Beschrijving van waarderingsgrondslag voor belang zonder zeggenschap in overgenomen partij
opgenomen op overnamedatum

text

IFRS 3.B64 o (i)

Beschrijving van waarderingstechnieken en belangrijkste gegevens die in model zijn gebruikt
om tegen reële waarde gewaardeerd belang zonder zeggenschap in een overgenomen partij te
bepalen

text

IFRS 3.B64 o (ii)

Reële waarde op overnamedatum van aandelenbelang in overgenomen partij dat vóór
overnamedatum in handen was van overnemende partij
Beschrijving van bedrag van eventuele winst of eventueel verlies opgenomen als gevolg
van herwaardering tegen reële waarde van aandelenbelang in overgenomen partij dat vóór
bedrijfscombinatie in handen was van overnemende partij, en post in het overzicht van het
totaalresultaat waarin die winst of dat verlies is opgenomen

X

text

IFRS 3.B64 p (i)

IFRS 3.B64 p (ii)

Opbrengsten van overgenomen partij

X

IFRS 3.B64 q (i)

Winst (verlies) van overgenomen partij

X

IFRS 3.B64 q (i)

Opbrengsten van samengevoegde entiteit

X

IFRS 3.B64 q (ii)

Winst (verlies) van samengevoegde entiteit

X

IFRS 3.B64 q (ii)

Beschrijving van redenen waarom eerste administratieve verwerking van bedrijfscombinatie
onvolledig is
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Beschrijving van bedragen van activa, verplichtingen, aandelenbelangen of vergoedingen
waarvoor eerste administratieve verwerking onvolledig is

text

IFRS 3.B67 a (ii)

Beschrijving van aard en bedrag van eventuele aanpassingen in de waarderingsperiode
text
opgenomen voor bepaalde activa, verplichtingen, belangen zonder zeggenschap of vergoedingen

IFRS 3.B67 a (iii)

Uitleg over eventuele wijzigingen in opgenomen bedragen van voorwaardelijke vergoeding

text

IFRS 3.B67 b (i)

Uitleg over eventuele wijzigingen in bereik van uitkomsten (niet-gedisconteerd) en redenen voor
deze wijzigingen voor voorwaardelijke vergoeding

text

IFRS 3.B67 b (ii)

Beschrijving van waarderingstechnieken en belangrijkste gegevens die in model zijn gebruikt om
voorwaardelijke vergoeding te waarderen

text

IFRS 3.B67 b (iii)

Informatieverstrekking vereist door alinea's 84 en 85 van IAS 37 voor elke categorie voorzieningen text

IFRS 3.B67 c

Aansluiting van boekwaarde van goodwill

IFRS 3.B67 d

Brutobedrag van goodwill aan begin van periode

X

IFRS 3.B67 d (i) , IFRS 3.B67 d (viii)

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen van goodwill aan begin van periode

X

IFRS 3.B67 d (i) , IFRS 3.B67 d (viii)

Opgenomen aanvullende goodwill

X

IFRS 3.B67 d (ii)

Toename (Afname) van goodwill die voortvloeit uit latere opname van uitgestelde
belastingvorderingen

X

IFRS 3.B67 d (iii)

Goodwill opgenomen in groep activa die wordt afgestoten en als aangehouden voor verkoop
is geclassificeerd

X

IFRS 3.B67 d (iv)

Goodwill die niet langer in balans wordt opgenomen zonder voorheen te zijn opgenomen in
een groep activa die wordt afgestoten en als aangehouden voor verkoop is geclassificeerd

X

IFRS 3.B67 d (iv)

Bijzondere waardeverminderingsverliezen van goodwill opgenomen in overeenstemming met
IAS 36

X

IFRS 3.B67 d (v)

Netto wisselkoersverschillen van goodwill

X

IFRS 3.B67 d (vi)

Andere wijzigingen in boekwaarde van goodwill

X

IFRS 3.B67 d (vii)

Brutobedrag van goodwill aan einde van periode

X

IFRS 3.B67 d (i) , IFRS 3.B67 d (viii)

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen van goodwill aan einde van periode

X

IFRS 3.B67 d (i) , IFRS 3.B67 d (viii)

X

IFRS 3.B67 e (i)

Winst die (Verlies dat) verband houdt met in bedrijfscombinatie verworven identificeerbare activa
of overgenomen verplichtingen
Uitleg over winst die of verlies dat verband houdt met in bedrijfscombinatie verworven
identificeerbare activa of overgenomen verplichtingen

text

Winst die (Verlies dat) van dusdanige omvang, aard of frequentie is dat vermelding ervan relevant
is om jaarrekening van samengevoegde entiteit te begrijpen
Uitleg over winst die of verlies dat van dusdanige omvang, aard of frequentie is dat vermelding
ervan relevant is om de jaarrekening van de samengevoegde entiteit te begrijpen

IFRS 3.B67 e (i)
X

text

Onderscheid van elke bedrijfscombinatie

IFRS 3.B67 e (ii)
IFRS 3.B67 e (ii)
IFRS 3.B64

Bedrijfscombinaties

for each

Bedrijfscombinaties

IFRS 3.B64
IFRS 3.B64

Samengevoegde bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang
zijn

IFRS 3.B65

Informatieverstrekking over feit en verklaring waarom informatieverstrekking over elke
bedrijfscombinatie onuitvoerbaar is

text

IFRS 3.B64

Uitleg welke informatie niet kon worden verstrekt en redenen waarom dit niet kon als eerste
administratieve verwerking van bedrijfscombinatie niet voltooid is

text

IFRS 3.B66

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01]

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Beschrijving van aard en financieel effect van bedrijfscombinaties tijdens periode

text

IFRS 3.59 a, IFRS 3.66 a [2007-03-01]

Beschrijving van aard en financieel effect van bedrijfscombinaties na verslagperiode vóór
goedkeuring van jaarrekening voor publicatie

text

IFRS 3.66 b [2007-03-01] , IFRS 3.59 b

Uitleg over financieel effect van winst die of verlies dat verband houdt met bedrijfscombinaties

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

Uitleg over financieel effect van foutcorrecties die verband houden met bedrijfscombinaties

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

Uitleg over financieel effect van andere aanpassingen die verband houden met
bedrijfscombinaties

text

IFRS 3.72 [2007-03-01]

Informatieverstrekking over bedrijfscombinaties en goodwill
Informatieverstrekking over bedrijfscombinaties [toelichtend]

Informatieverstrekking over goodwill

explanatory text

IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01]

Aanvullende informatie over wijzigingen tijdens periode

text

IFRS 3.74 [2007-03-01]

Uitleg over goodwill die is opgenomen in groep activa die wordt afgestoten en die als
aangehouden voor verkoop is geclassificeerd

text

IFRS 3.75 d [2007-03-01]

Uitleg over opname en niet langer opnemen van goodwill tijdens periode

text

IFRS 3.74 [2007-03-01]

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, moedermaatschappij

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, moedermaatschappij

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, moedermaatschappij

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17 a

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen,
moedermaatschappij

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 a

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, moedermaatschappij

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, moedermaatschappij

text

IAS 24.18 a, IAS 24.17 d

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17

[818000] Toelichtingen - Verbonden partij
Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen
Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, moedermaatschappijen

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis
Beschrijving van transacties met verbonden partij, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis
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Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis

text

IAS 24.17 a, IAS 24.18 b

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 b

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis

text

IAS 24.18 b, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis

text

IAS 24.17 d, IAS 24.18 b

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, dochterondernemingen

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, dochterondernemingen

text

IAS 24.18 c, IAS 24.17

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, dochterondernemingen

text

IAS 24.18 c, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, dochterondernemingen

text

IAS 24.18 c, IAS 24.17 a

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen,
dochterondernemingen

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 c

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, dochterondernemingen

text

IAS 24.18 c, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, dochterondernemingen

text

IAS 24.18 c, IAS 24.17 d

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, geassocieerde deelnemingen

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, geassocieerde deelnemingen

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, geassocieerde deelnemingen

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, geassocieerde deelnemingen

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17 a

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen, geassocieerde
deelnemingen

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 d

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, geassocieerde deelnemingen

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, geassocieerde deelnemingen

text

IAS 24.18 d, IAS 24.17 d

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, joint ventures waarin entiteit deelnemer is

text

IAS 24.17, IAS 24.18 e

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, joint ventures waarin entiteit deelnemer is

text

IAS 24.17, IAS 24.18 e

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, joint ventures waarin entiteit
deelnemer is

text

IAS 24.17 a, IAS 24.18 e

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen, joint ventures
waarin entiteit deelnemer is

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 e

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, joint ventures waarin entiteit deelnemer is

text

IAS 24.17 c, IAS 24.18 e

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, joint ventures waarin entiteit deelnemer is

text

IAS 24.17 d, IAS 24.18 e

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, managers op sleutelposities van entiteit

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, managers op sleutelposities van entiteit

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, managers op sleutelposities van
entiteit

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17 a

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen, managers op
sleutelposities van entiteit

text

IAS 24.17 b, IAS 24.18 f

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, managers op sleutelposities van entiteit

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, managers op sleutelposities van entiteit

text

IAS 24.18 f, IAS 24.17 d

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, joint ventures waarin entiteit
deelnemer is

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, managers op sleutelposities van
entiteit

Informatieverstrekking over transacties tussen verbonden partijen, andere verbonden partijen

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van transacties met verbonden partij, andere verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17

Beschrijving van aard van relatie met verbonden partij, andere verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17

Uitleg over bedrag van transactie tussen verbonden partijen, andere verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17 a

Uitleg over bedrag van uitstaande saldi voor transactie tussen verbonden partijen, andere
verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17 b

Uitleg over voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot uitstaande saldi van
transacties tussen verbonden partijen, andere verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17 c

Uitleg over tijdens periode opgenomen lasten voor oninbare en dubieuze vorderingen voor
transactie tussen verbonden partijen, andere verbonden partijen

text

IAS 24.18 g, IAS 24.17 d

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Naam van moedermaatschappij

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Naam van hoofdmoedermaatschappij van groep

text

IAS 1.138 c, IAS 24.12

Naam van hoogst in rang zijnde moedermaatschappij die een publiekelijk beschikbare
jaarrekening opstelt

text

IAS 24.12

Uitleg over relaties tussen moedermaatschappijen en entiteit

text

IAS 24.12

explanatory text

IAS 24 - Disclosure

Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities, kortetermijnpersoneelsbeloningen

text

IAS 24.16 a

Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities, vergoedingen na uitdiensttreding

text

IAS 24.16 b

Informatieverstrekking over verbonden partij
Informatieverstrekking over relaties tussen moedermaatschappijen en entiteit

Informatieverstrekking over beloningen aan managers op sleutelposities
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Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities, andere langetermijnbeloningen

text

IAS 24.16 c

Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities, ontslagvergoedingen

text

IAS 24.16 d

Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities, op aandelen gebaseerde betalingen text

IAS 24.16 e

Beschrijving van beloningen aan managers op sleutelposities

text

IAS 24.16

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Vermelding van vergelijkende informatie opgesteld volgens de voorheen toegepaste GAAP

explanatory text

IFRS 1.22

Informatieverstrekking over effect van overgang van voorheen toegepaste GAAP naar IFRS

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Uitleg over effect van overgang op gerapporteerde financiële positie

text

IFRS 1.23

Uitleg over effect van overgang op gerapporteerde financiële prestaties

text

IFRS 1.23

Uitleg over effect van overgang op gerapporteerde kasstromen

text

IFRS 1.23

Aanvullende informatie over overgang naar IFRSs

text

IFRS 1.23

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

text

IFRS 1.33

[819100] Toelichtingen - Eerste toepassing
Informatieverstrekking over eerste toepassing
Vermelding van vergelijkende informatie

Informatieverstrekking over tussentijds financieel overzicht
Uitleg of verwijzingen naar toelichtingen bij tussentijds financieel overzicht van eerste
toepasser
Informatieverstrekking over geherclassificeerde financiële activa en verplichtingen

explanatory text

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Beschrijving van geherclassificeerde financiële verplichtingen

text

IFRS 1.29

Beschrijving van geherclassificeerde financiële activa

text

IFRS 1.29

explanatory text

IFRS 1.30

Informatieverstrekking over reële waarde van posten gebruikt als veronderstelde kostprijs
Veronderstelde kostprijs van investeringen waarvoor de veronderstelde kostprijs de boekwaarde
volgens de voorheen toegepaste GAAP is

X

IFRS 1.31 a

Veronderstelde kostprijs van investeringen waarvoor de veronderstelde kostprijs de reële waarde is

X

IFRS 1.31 b

Aanpassing van boekwaarden gerapporteerd volgens de voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.31 c

[819110] Toelichtingen - Eerste toepassing, reële waarde gebruikt als veronderstelde
kostprijs [alternatief]
Eerste toepassing, reële waarde gebruikt als veronderstelde kostprijs

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Reële waarde van posten

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a

Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a

Totale aanpassing

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Boekwaarde volgens voorheen toegepaste GAAP

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde
volgens voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde
volgens voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde volgens
voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

[819120] Toelichtingen - Eerste toepassing, reële waarde gebruikt als veronderstelde
kostprijs
Eerste toepassing, reële waarde gebruikt als veronderstelde kostprijs

IFRS 1 - Presentation and disclosure
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Materiële vaste activa
Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde
volgens voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van materiële vaste activa gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a

Immateriële vaste activa

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde
volgens voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van immaterieel vast actief gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
40 - Disclosure

Vastgoedbelegging
Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs, totale aanpassing

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs, boekwaarde volgens
voorheen toegepaste GAAP

X

IFRS 1.30 b

Reële waarde van vastgoedbelegging gebruikt als veronderstelde kostprijs

X

IFRS 1.30 a

[819130] Toelichtingen - Eerste toepassing, geherclassificeerde financiële activa en
verplichtingen [alternatief]
Eerste toepassing, geherclassificeerde financiële activa en verplichtingen

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Geherclassificeerd

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief

X

IFRS 1.29
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Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

Geherclassificeerd bedrag

IFRS 1.29
IFRS 1 - Presentation and disclosure

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Boekwaarde volgens voorgaande overzichten

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, boekwaarde volgens
voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

[819140] Toelichtingen - Eerste toepassing, geherclassificeerde financiële activa en
verplichtingen
Eerste toepassing, geherclassificeerde financiële activa en verplichtingen

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Geherclassificeerd financieel actief

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Geherclassificeerd financieel actief, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief

X

IFRS 1.29

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar, boekwaarde volgens
voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Financieel actief geherclassificeerd als voor verkoop beschikbaar

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerd financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geherclassificeerd bedrag

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, boekwaarde volgens voorgaande overzichten

X

IFRS 1.29

Geherclassificeerde financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 1.29

[822100] Toelichtingen - Materiële vaste activa
Informatieverstrekking over materiële vaste activa

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Uitleg over materiële vaste activa, als zekerheid verstrekt

text

IAS 16.74 a

Uitleg over uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

text

IAS 16.74 b

Uitleg over contractuele verbintenissen voor verwerving van materiële vaste activa

text

IAS 16.74 c

Uitleg over bedrag van vergoeding van derden voor materiële vaste activa

text

IAS 16.74 d

Uitleg over materiële vaste activa, tijdelijk ongebruikt

text

IAS 16.79 a

Uitleg over brutoboekwaarde van volledig afgeschreven materiële vaste activa

text

IAS 16.79 b

Uitleg over boekwaarde van buiten gebruik gestelde materiële vaste activa

text

IAS 16.79 c

Beschrijving van reële waarde van materiële vaste activa indien deze materieel verschilt van
boekwaarde

text

IAS 16.79 d

Vermelding van waarderingsinformatie, materiële vaste activa

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Informatieverstrekking over waarderingsgrondslagen

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Waarderingsgrondslagen, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, onderhanden project

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, kantoorinrichting

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, voertuigen

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, machines

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.73 a

Waarderingsgrondslagen, materiële vaste activa

text

IAS 16.73 a

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Afschrijvingsmethode, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 b

[822110] Toelichtingen - Waardering van materiële vaste activa

Informatieverstrekking over afschrijvingsmethode
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Afschrijvingsmethode, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, onderhanden project

text

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijvingsmethode, kantoorinrichting

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, voertuigen

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, machines

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.73 b

Afschrijvingsmethode, materiële vaste activa

text

IAS 16.73 b

explanatory text

IAS 16 - Disclosure

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, onderhanden project

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, kantoorinrichting

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, voertuigen

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, machines

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.73 c

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, materiële vaste activa

text

IAS 16.73 c

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Ingangsdatums van herwaarderingen, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, onderhanden project

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, kantoorinrichting

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, voertuigen

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, machines

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.77 a

Ingangsdatums van herwaarderingen, materiële vaste activa

text

IAS 16.77 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, onderhanden project

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, kantoorinrichting

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, voertuigen

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, machines

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.77 b

Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, materiële vaste activa

text

IAS 16.77 b

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, terreinen en gebouwen

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, inrichting en toebehoren

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, onderhanden project

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, kantoorinrichting

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, voertuigen

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, machines

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, andere materiële vaste activa

text

IAS 16.77 c

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, materiële vaste activa

text

IAS 16.77 c

Informatieverstrekking over gebruiksduur of afschrijvingspercentages

Vermelding van herwaarderingsinformatie
Informatieverstrekking over ingangsdatums van herwaarderingen

Informatieverstrekking over onafhankelijke taxateur gebruikt voor herwaardering

Informatieverstrekking over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen

[822120] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in materiële vaste activa
[alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (viii)
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Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voertuigen

X

IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, machines

X

IAS 16.73 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (viii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, voertuigen

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, machines

X

IAS 16.73 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (i)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voertuigen

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, machines

X

IAS 16.73 e (iii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iii)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Vervreemdingen
Vervreemdingen, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, voertuigen

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, machines

X

IAS 16.73 e (ii)

Vervreemdingen, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (ii)

Totale vervreemdingen, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (ii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, terreinen en
gebouwen

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, inrichting en
toebehoren

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, voertuigen

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, machines

X

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere materiële vaste
activa

X

IAS 16.73 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële vaste
activa

X

IAS 16.73 e (ii)
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Afschrijving
Afschrijving, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, voertuigen

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, machines

X

IAS 16.73 e (vii)

Afschrijving, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (vii)

Totale afschrijving, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (vii)
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IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, terreinen en
gebouwen

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, inrichting en
toebehoren

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, onderhanden
project

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, voertuigen

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, machines

X

IAS 16.73 e (v)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere materiële
vaste activa

X

IAS 16.73 e (v)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële
vaste activa

X

IAS 16.73 e (v) , IAS 36.126 a
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
onderhanden project

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
voertuigen

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
machines

X

IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (vi)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, materiële vaste activa

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Toename (Afname) als gevolg van herwaardering en bijzonder waardeverminderingsverlies
en terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingstoename (-afname)
Herwaarderingstoename (-afname), terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), voertuigen

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Herwaarderingstoename (-afname), andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Totale herwaarderingstoename (-afname), materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, voertuigen

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, materiële vaste activa

X

IAS 36.126 c, IAS 16.73 e (iv)
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, voertuigen

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 d
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, terreinen en
gebouwen

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, inrichting en
toebehoren

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voertuigen

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, machines

X

IAS 16.73 e (ix)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere materiële
vaste activa

X

IAS 16.73 e (ix)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële vaste
activa

X

IAS 16.73 e (ix)

Wijzigingen in materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure

Wijzigingen in terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Wijzigingen in inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in onderhanden project

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in voertuigen

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in machines

X

IAS 16.73 e

Wijzigingen in andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e

Totale wijzigingen in materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e

[822130] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in materiële vaste activa
Aansluiting van wijzigingen in materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in terreinen en gebouwen

IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, terreinen en gebouwen

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, terreinen en gebouwen

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, terreinen en
gebouwen

X

IAS 16.73 e (ix)

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, terreinen en gebouwen

Vervreemdingen, terreinen en gebouwen
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Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, terreinen en
gebouwen
Totale wijzigingen in terreinen en gebouwen

(X)
X

Wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

IAS 16.73 e (ii)
IAS 16.73 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, materiële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

Totale wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

Wijzigingen in inrichting en toebehoren

IFRS 6.25, IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, inrichting en toebehoren

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, inrichting en toebehoren

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, inrichting en
toebehoren

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, inrichting en toebehoren

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, inrichting en
toebehoren

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, inrichting en toebehoren

Totale wijzigingen in inrichting en toebehoren

X

Wijzigingen in onderhanden project

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, onderhanden project

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, onderhanden project

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
onderhanden project

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), onderhanden project

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, onderhanden project
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, onderhanden project
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, onderhanden project

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, onderhanden project

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, onderhanden project

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Totale wijzigingen in onderhanden project

X

Wijzigingen in kantoorinrichting

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, kantoorinrichting

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, kantoorinrichting

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, kantoorinrichting
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, kantoorinrichting
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, kantoorinrichting

X

IAS 16.73 e (iv)

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, kantoorinrichting

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, kantoorinrichting

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Totale wijzigingen in kantoorinrichting

X

Wijzigingen in voertuigen

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, voertuigen

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voertuigen

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voertuigen

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, voertuigen

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, voertuigen

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
voertuigen

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), voertuigen

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, voertuigen

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, voertuigen

X

IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voertuigen

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, voertuigen

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, voertuigen

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Totale wijzigingen in voertuigen

X

Wijzigingen in machines

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, machines

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, machines

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, machines

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, machines

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, machines

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
machines

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, machines

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, machines

X

IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, machines

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, machines

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, machines

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Totale wijzigingen in machines

X

Wijzigingen in andere materiële vaste activa

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, andere materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere materiële vaste
activa

(X)

IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

(X)

IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere materiële
vaste activa

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, andere materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere materiële vaste
activa

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere materiële vaste activa

Totale wijzigingen in andere materiële vaste activa

X

Wijzigingen in materiële vaste activa

IAS 16.73 e
IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (v) , IAS 36.126 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële vaste activa

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, materiële vaste activa
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële vaste activa
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 d

X

IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële vaste activa

(X)

IAS 16.73 e (ii)

Totale wijzigingen in materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e

[822140] Toelichtingen - Klassen van materiële vaste activa, brutoboekwaarde/
cumulatieve afschrijvingen [alternatief]
Klassen van materiële vaste activa, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IAS 16 - Disclosure

Materiële vaste activa, bruto/netto en aanvullende informatie

IAS 16 - Disclosure

Brutobedrag, cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardevermindering en boekwaarde

IAS 16 - Disclosure

Materiële vaste activa, bruto

IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, bruto

X

IAS 16.73 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Inrichting en toebehoren, bruto

X

IAS 16.73 d

Onderhanden project, bruto

X

IAS 16.73 d

Kantoorinrichting, bruto

X

IAS 16.73 d

Voertuigen, bruto

X

IAS 16.73 d

Machines, bruto

X

IAS 16.73 d

Andere materiële vaste activa, bruto

X

IAS 16.73 d

Totale materiële vaste activa, bruto

X

IAS 16.73 d

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Inrichting en toebehoren, cumulatieve afschrijving en bijzondere waardevermindering

X

IAS 16.73 d

Onderhanden project, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Kantoorinrichting, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Voertuigen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Machines, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Andere materiële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

Totale materiële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 d

Onderhanden project

X

IAS 16.73 d

Kantoorinrichting

X

IAS 16.73 d

Voertuigen

X

IAS 16.73 d

Machines

X

IAS 16.73 d

Andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d

Totale materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Aanvullende informatie

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Inrichting en toebehoren, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Onderhanden project, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Kantoorinrichting, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Voertuigen, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Machines, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Andere materiële vaste activa, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Materiële vaste activa, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Tijdelijk ongebruikt

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Inrichting en toebehoren, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Onderhanden project, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Kantoorinrichting, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Voertuigen, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Machines, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Andere materiële vaste activa, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Materiële vaste activa, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Brutoboekwaarde volledig afgeschreven

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 b
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Inrichting en toebehoren, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Kantoorinrichting, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Voertuigen, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Machines, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Andere materiële vaste activa, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Materiële vaste activa, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Kantoorinrichting, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Voertuigen, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Machines, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Materiële vaste activa, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

[822150] Toelichtingen - Klassen van materiële vaste activa, brutoboekwaarde/
cumulatieve afschrijvingen
Klassen van materiële vaste activa, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Klassen
Terreinen en gebouwen

IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto terreinen en gebouwen

X

IAS 16.73 d

Terreinen en gebouwen, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Terreinen en gebouwen, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Terreinen en gebouwen, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Terreinen en gebouwen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Materiële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Netto materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Inrichting en toebehoren

IAS 16 - Disclosure

Inrichting en toebehoren, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto inrichting en toebehoren

X

IAS 16.73 d

Inrichting en toebehoren, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Inrichting en toebehoren, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Inrichting en toebehoren, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Inrichting en toebehoren, cumulatieve afschrijving en bijzondere waardevermindering

Onderhanden project

IAS 16 - Disclosure

Onderhanden project, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto onderhanden project

X

IAS 16.73 d

Onderhanden project, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Onderhanden project, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Onderhanden project, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Kantoorinrichting

IAS 16 - Disclosure

Kantoorinrichting, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto kantoorinrichting

X

IAS 16.73 d

Kantoorinrichting, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Kantoorinrichting, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Kantoorinrichting, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Kantoorinrichting, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Kantoorinrichting, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Voertuigen

IAS 16 - Disclosure

Voertuigen, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto voertuigen

X

IAS 16.73 d

Voertuigen, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Voertuigen, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Voertuigen, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Voertuigen, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Voertuigen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Machines

IAS 16 - Disclosure
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Machines, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto machines

X

IAS 16.73 d

Machines, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Machines, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Machines, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Machines, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Machines, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Andere materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure

Andere materiële vaste activa, bruto

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto andere materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d

Andere materiële vaste activa, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Andere materiële vaste activa, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Andere materiële vaste activa, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

Andere materiële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa, bruto
Materiële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 16.73 d

(X)

IAS 16.73 d

Netto materiële vaste activa

X

IAS 16.73 d, IAS 1.54 a

Materiële vaste activa, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IAS 16.74 b

Materiële vaste activa, tijdelijk ongebruikt

X

IAS 16.79 a

Materiële vaste activa, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IAS 16.79 b

Materiële vaste activa, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c

[822160] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, materiële vaste activa [alternatief]
Herwaardering van materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure

Materiële vaste activa, herwaardering

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaardering
Boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Onderhanden project, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Voertuigen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Machines, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Totale materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IAS 16.77 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van schattingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IAS 16.77 d

Onderhanden project, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Voertuigen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Machines, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IAS 16.77 d

Totale materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IAS 16.77 d
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde van geherwaardeerde activa
Terreinen en gebouwen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Onderhanden project, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Voertuigen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Machines, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77
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Andere materiële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Totale materiële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa
Terreinen en gebouwen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Inrichting en toebehoren, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Onderhanden project, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Kantoorinrichting, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Voertuigen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Machines, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Andere materiële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Materiële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingsreserve
Terreinen en gebouwen, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Inrichting en toebehoren, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Onderhanden project, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Kantoorinrichting, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Voertuigen, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Machines, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Andere materiële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Materiële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

[822170] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, materiële vaste activa
Herwaardering van materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Klassen
Terreinen en gebouwen

IAS 16 - Disclosure

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Terreinen en gebouwen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Terreinen en gebouwen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Terreinen en gebouwen, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Materiële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Inrichting en toebehoren

IAS 16 - Disclosure

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Inrichting en toebehoren, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Inrichting en toebehoren, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Inrichting en toebehoren, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Onderhanden project

IAS 16 - Disclosure

Onderhanden project, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve
markt

X

IAS 16.77 d

Onderhanden project, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Onderhanden project, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Onderhanden project, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Onderhanden project, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Kantoorinrichting

IAS 16 - Disclosure

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa op basis van prijzen op actieve
markt

X

IAS 16.77 d

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Kantoorinrichting, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Kantoorinrichting, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Kantoorinrichting, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Voertuigen

IAS 16 - Disclosure

Voertuigen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Voertuigen, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Voertuigen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77
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Voertuigen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Voertuigen, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Machines

IAS 16 - Disclosure

Machines, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Machines, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Machines, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Machines, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Machines, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

Andere materiële vaste activa

IAS 16 - Disclosure

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen
op actieve markt

X

IAS 16.77 d

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IAS 16.77 d

Andere materiële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Andere materiële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Andere materiële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
16 - Disclosure

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op
actieve markt

X

IAS 16.77 d

Materiële vaste activa, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

X

IAS 16.77 d

Materiële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77

Materiële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 16.77 e

Materiële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 16.77 f

[822200] Toelichtingen - Exploratie- en evaluatieactiva
Informatieverstrekking over exploratie- en evaluatieactiva

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor uitgaven voor exploratie en evaluatie

text

IFRS 6.23

Uitleg over opgenomen bedragen die voortvloeien uit exploratie en evaluatie van minerale
hulpbronnen

text

IFRS 6.23

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Waarderingsgrondslagen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25

Waarderingsgrondslagen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Afschrijvingsmethode, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 b

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.73 c

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Ingangsdatums van herwaarderingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 b

[822210] Toelichtingen - Waardering van exploratie- en evaluatieactiva
Vermelding van waarderingsinformatie, exploratie- en evaluatieactiva
Informatieverstrekking over waarderingsgrondslagen

Informatieverstrekking over afschrijvingsmethode

Informatieverstrekking over gebruiksduur of afschrijvingspercentages

Vermelding van herwaarderingsinformatie
Informatieverstrekking over ingangsdatums van herwaarderingen

Informatieverstrekking over onafhankelijke taxateur gebruikt voor herwaardering
Uitleg over onafhankelijk taxateur gebruikt voor herwaardering, materiële exploratie- en
evaluatieactiva
Informatieverstrekking over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

text

IFRS 6.25

Uitleg over herwaarderingsmethoden en veronderstellingen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 16.77 c

[822220] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva
[alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (viii)
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Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iii)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Vervreemdingen
Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Totale vervreemdingen, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Afschrijvingen

IFRS 6 - Disclosure

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vii)

Totale afschrijvingen, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (v)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Toename (Afname) als gevolg van herwaardering en bijzonder waardeverminderingsverlies
en terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingstoename (-afname)
Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Totale herwaarderingstoename (-afname), exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ix)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e

Wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Totale wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

[822230] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva
Aansluiting van wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

Wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6.25, IAS 38.118 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (viii)

Afschrijving, materiële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vii)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële exploratie- en
evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (vi)

Herwaarderingstoename (-afname), materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, materiële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ix)

Vervreemdingen, materiële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, materiële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, materiële exploratie- en evaluatieactiva

Totale wijzigingen in materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

Wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6.25, IAS 16.73 e
IFRS 6 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Verwervingen via bedrijfscombinaties, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

(X)

IFRS 6.25

Afschrijvingen, exploratie- en evaluatieactiva
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İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, exploratie- en
evaluatieactiva
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
exploratie- en evaluatieactiva
Herwaarderingstoename (-afname), exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25

X

IFRS 6.25

X

IFRS 6.25

(X)

IFRS 6.25

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Vervreemdingen, exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, exploratie- en
evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25

X

IFRS 6.25

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, exploratie- en evaluatieactiva

Totale wijzigingen in exploratie- en evaluatieactiva

[822240] Toelichtingen - Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde/cumulatieve
afschrijvingen [alternatief]
Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, bruto/netto en aanvullende informatie

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, bruto/netto

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, bruto

IFRS 6 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Totale exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

IFRS 6 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Totale exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Totale exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Aanvullende informatie

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor
bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25

Tijdelijk ongebruikt

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25

Brutoboekwaarde volledig afgeschreven

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 b

Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25

Boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IFRS 6.25

[822250] Toelichtingen - Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde/cumulatieve
afschrijvingen
Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IFRS 6 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Netto immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IFRS 6.25

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
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Materiële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

(X)

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Netto materiële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25, IAS 16.74 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 a

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25, IAS 16.79 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IAS 16.79 c, IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25

(X)

IFRS 6.25

Netto exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, uitgaven opgenomen voor bouwwerkzaamheden

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, tijdelijk ongebruikt

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, brutoboekwaarde volledig afgeschreven

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

[822260] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, exploratie- en evaluatieactiva
[alternatief]
Herwaardering van exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, herwaardering

IFRS 6 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaardering
Boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen op actieve markt

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op
basis van prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Totale exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25

Boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van schattingen

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op
basis van schattingen

X

IFRS 6.25

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van schattingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Totale exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van schattingen

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde van geherwaardeerde activa
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (ii)

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Totale exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (iii)

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingsreserve
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25

[822270] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, exploratie- en evaluatieactiva
Herwaardering van exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Klassen
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis
van schattingen

X

IFRS 6.25

Totale immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (ii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (iii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Materiële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
prijzen op actieve markt

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 d
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Totale materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.77

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 16.73 e

Materiële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 16.77 f

Exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van prijzen
op actieve markt

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van activa geherwaardeerd op basis van
schattingen

X

IFRS 6.25

Totale exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25

Exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25

[822320] Toelichtingen - Aansluiting van financiële activa en financiële verplichtingen
[alternatief]
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Aansluiting van financiële activa en financiële verplichtingen

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden, andere
financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden,
investeringen

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, investeringen

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, investeringen

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.8 a
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 b

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen, beleggingen

X

IFRS 7.8 b

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

X

IFRS 7.8 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten

X

IFRS 7.8 c

Leningen en vorderingen, handels- en overige vorderingen

X

IFRS 7.8 c

Leningen en vorderingen, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 c

Leningen en vorderingen

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 d

Voor verkoop beschikbare financiële activa, investeringen

X

IFRS 7.8 d

Voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.8 d

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden, handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden, andere financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e
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Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

X

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

IFRS 7.8 e
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als,
handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, andere
financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, andere financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.8 e
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële verplichtingen gewaard tegen geamortiseerde kostprijs
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, handelsschulden en
overige schulden

X

IFRS 7.8 f

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, andere financiële
verplichtingen

X

IFRS 7.8 f

Financiële verplichtingen gewaard tegen geamortiseerde kostprijs

X

IFRS 7.8 f

[822330] Toelichtingen - Aansluiting van financiële activa en financiële verplichtingen
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Aansluiting van financiële activa en financiële verplichtingen

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level
of disclosure, IAS 7 - Presentation of a statement of
cash flows

Geldmiddelen en kasequivalenten
Leningen en vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Handels- en overige vorderingen
Leningen en vorderingen, handels- en overige vorderingen

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Andere financiële activa
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden, andere
financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 a

Voor verkoop beschikbare financiële activa, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 d

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 b

Leningen en vorderingen, andere financiële activa

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Investeringen
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, investeringen

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden,
investeringen

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, investeringen

X

IFRS 7.8 a

Voor verkoop beschikbare financiële activa, investeringen

X

IFRS 7.8 d

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen, beleggingen

X

IFRS 7.8 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële activa
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden

X

IFRS 7.8 a

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.8 a

Voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.8 d

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

X

IFRS 7.8 b
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Leningen en vorderingen

X

IFRS 7.8 c
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Handels- en overige schulden
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden, handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als,
handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, handelsschulden en overige schulden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, handelsschulden en
overige schulden

X

IFRS 7.8 f
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Andere financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden, andere financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als, andere
financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, andere financiële verplichtingen

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, andere financiële
verplichtingen

X

IFRS 7.8 f
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.8 e

Financiële verplichtingen gewaard tegen geamortiseerde kostprijs

X

IFRS 7.8 f

[822350] Toelichtingen - Reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen
en herclassificatie
Informatieverstrekking over reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen en
herclassificatie
Informatieverstrekking over reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Methoden en veronderstellingen gehanteerd bij bepalen van reële waarde van financiële activa en
text
financiële verplichtingen

IFRS 7.27 a

Informatieverstrekking over waardering tegen reële waarde voor in overzicht van de financiële
positie opgenomen financiële instrumenten

IFRS 7.27B [2009-03-01]

explanatory text

Financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 1 van reëlewaardehiërarchie

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 2 van reëlewaardehiërarchie

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

X

IFRS 7.27B a [2009-03-01]

Belangrijke overdracht tussen niveau 1 en niveau 2 van reëlewaardehiërarchie

text

IFRS 7.27B b [2009-03-01]

Informatieverstrekking over waardering tegen reële waarde in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

explanatory text

IFRS 7.27B c [2009-03-01]

İn winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) voor financiële instrumenten gewaardeerd
in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie
Beschrijving waar winsten (verliezen) van financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3
van reëlewaardehiërarchie gepresenteerd in overzicht van het totaalresultaat of winst-enverliesrekening

X

text

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen winsten (verliezen) voor financiële instrumenten
gewaardeerd in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie
Aankoop van financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie
Verkoop van financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

IFRS 7.27B c (i) [2009-03-01]

IFRS 7.27B c (i) [2009-03-01]

X

IFRS 7.27B c (ii) [2009-03-01]

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

text

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Uitgifte van financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Afwikkelingen van financiële instrumenten gewaardeerd in niveau 3 van
reëlewaardehiërarchie

X

IFRS 7.27B c (iii) [2009-03-01]

Overdracht van financiële instrumenten naar niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

text

Overdracht van financiële instrumenten vanuit niveau 3 van reëlewaardehiërarchie

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]
X

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Reden voor overdracht van financiële instrumenten naar of vanuit niveau 3 van
reëlewaardehiërarchie

text

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Beschrijving van belangrijke overdracht van financiële instrumenten naar of vanuit niveau 3
van reëlewaardehiërarchie

text

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Winsten (Verliezen) voor periode in winst of verlies opgenomen voor activa aangehouden aan
einde van verslagperiode

X

IFRS 7.27B c (iv) [2009-03-01]

Beschrijving van informatie over verschil tussen reële waarde bij eerste opname en bedrag aan de
text
hand van waarderingstechniek

IFRS 7.28

Informatieverstrekking over feit en effect van wijziging in redelijkerwijs mogelijke alternatieve
veronderstelling die reële waarde aanzienlijk zou wijzigen

explanatory text

IFRS 7.27B e [2009-03-01]

Beschrijving van informatie waar toelichting van reële waarde niet vereist is

text

IFRS 7.29

© IASCF

45

Informatieverstrekking over herclassificatie van financiële activa en financiële verplichtingen

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Beschrijving van herclassificatie van financiële activa tegen kostprijs of geamortiseerde kostprijs in
text
plaats van tegen reële waarde

IFRS 7.12 a

Beschrijving van herclassificatie van financiële activa tegen reële waarde in plaats van tegen
kostprijs of geamortiseerde kostprijs

IFRS 7.12 b

Informatieverstrekking over herclassificatie van financiële activa

text
explanatory text

IFRS 7.12

Herclassificatie vanuit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.12A a

Herclassificatie vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A a

Herclassificatie naar voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12

Herclassificatie vanuit tot einde looptijd aangehouden beleggingen

X

IFRS 7.12

Herclassificatie naar tot einde looptijd aangehouden beleggingen

X

IFRS 7.12

Herclassificatie vanuit leningen en vorderingen

X

IFRS 7.12

Herclassificatie naar leningen en vorderingen

X

IFRS 7.12

Financiële activa geherclassificeerd vanuit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, boekwaarde

X

IFRS 7.12A b

Financiële activa geherclassificeerd vanuit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, tegen reële waarde

X

IFRS 7.12A b

Financiële activa geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa,
boekwaarde

X

IFRS 7.12A b

Financiële activa geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa, tegen reële
waarde

X

IFRS 7.12A b

Uitleg over feiten en omstandigheden die wijzen op zeldzame situatie voor herclassificatie vanuit
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst-en-verliesrekening

text

IFRS 7.12A c

İn winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) op reële waarde van financiële activa
geherclassificeerd vanuit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.12A d

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen winsten (verliezen) op reële waarde van financiële
activa geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A d

Niet in winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) op reële waarde van financiële activa
geherclassificeerd vanuit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.12A e

Niet in niet-gerealiseerde resultaten opgenomen winsten (verliezen) op reële waarde van
financiële activa geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A e

İn winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) op financiële activa geherclassificeerd vanuit
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.12A e

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen winsten (verliezen) op financiële activa
geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A e

İn winst of verlies opgenomen winst op financiële activa geherclassificeerd vanuit financiële
activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst-enverliesrekening

X

IFRS 7.12A e

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen winst op financiële activa geherclassificeerd vanuit
voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A e

İn winst of verlies opgenomen lasten uit hoofde van financiële activa geherclassificeerd vanuit
financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.12A e

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen lasten uit hoofde van financiële activa
geherclassificeerd vanuit voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.12A e

Beschrijving van effectieve rentevoet en geschatte kasstromen van financiële activa
geherclassificeerd uit financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

text

IFRS 7.12A f

Beschrijving van effectieve rentevoet en geschatte kasstromen van financiële activa
geherclassificeerd uit voor verkoop beschikbare financiële activa

text

IFRS 7.12A f

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

[822390] Toelichtingen - Financiële activa en financiële verplichtingen
Informatieverstrekking over financiële activa en financiële verplichtingen
Informatieverstrekking over aangemerkte financiële activa en financiële verplichtingen gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening
Aangemerkte leningen of vorderingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Maximale blootstelling aan kredietrisico van leningen of vorderingen

X

IFRS 7.9 a

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

X

IFRS 7.9 b

Wijzigingen in reële waarde van leningen of vorderingen, toerekenbaar aan wijzigingen in
kredietrisico van financiële activa

X

IFRS 7.9 c

Cumulatieve wijzigingen in reële waarde van lening of vordering, toerekenbaar aan
wijzigingen in het kredietrisico van financiële activa

X

IFRS 7.9 c

Wijzigingen in reële waarde van leningen of vorderingen, gerelateerde kredietderivaten of
soortgelijke instrumenten

X

IFRS 7.9 d

Cumulatieve wijzigingen in reële waarde van leningen of vorderingen in verband met
kredietderivaten of soortgelijke instrumenten

X

IFRS 7.9 d

Aangemerkte financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening
Wijzigingen in reële waarde van financiële verplichting, toerekenbaar aan wijzigingen in
kredietrisico van verplichting
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Cumulatieve wijzigingen in reële waarde van financiële verplichting, toerekenbaar aan
wijzigingen in kredietrisico van verplichting

X

IFRS 7.10 a

Verschil tussen boekwaarde van financiële verplichting en bedrag dat op grond van contract
aan houder van verplichting moet worden betaald op vervaldatum

X

IFRS 7.10 b

Informatieverstrekking over methoden voor bepaling van bedrag van wijzigingen in reële waarde
toerekenbaar aan wijzigingen in kredietrisico

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.11 a

Beschrijving van redenen en factoren waarom bedrag van wijzigingen in reële waarde van
financiële activa en financiële verplichtingen toerekenbaar aan wijzigingen in kredietrisico niet text
getrouw is weergegeven

IFRS 7.11 b

Methoden voor bepaling van bedrag van wijzigingen in reële waarde van financiële activa en
financiële verplichtingen toerekenbaar aan wijzigingen in kredietrisico

Informatieverstrekking over tijdens periode overgedragen financiële activa die niet voor verwijdering
van balans in aanmerking komen

explanatory text

IFRS 7.13

Informatieverstrekking over zekerheid

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Beschrijving van financiële activa verstrekt als zekerheid voor verplichtingen of voorwaardelijke
verplichtingen

text

IFRS 7.14

Beschrijving van zekerheid die mag worden verkocht of tot zekerheid aan derden mag worden
verstrekt als de eigenaar ervan niet in gebreke is

text

IFRS 7.15

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Informatieverstrekking over voorziening voor kredietverliezen
Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

X

IFRS 7.16

Toename (Afname) van voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

X

IFRS 7.16

Beschrijving van voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

text

IFRS 7.16

Informatieverstrekking over samengestelde financiële instrumenten met meerdere in het contract
besloten derivaten

explanatory text

IFRS 7.17

Informatieverstrekking over wanbetalingen en schendingen

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.18 a

Beschrijving van gegevens over het gedurende de periode niet nakomen van bepalingen inzake
hoofdsom, rente, sinking fund of aflossing van aangegane leningen
Bij wanbetaling opeisbare leningen

X

Informatieverstrekking of bij wanbetaling opeisbare leningen correct zijn betaald, of voorwaarden
van aangegane leningen heronderhandeld zijn vóór goedkeuring van jaarrekening voor publicatie

IFRS 7.18 b

text

IFRS 7.18 c

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, merknamen

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, uitgaverechten

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, computersoftware

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, licenties en franchises

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, auteursrechten, octrooien en andere
industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, immateriële vaste activa in
ontwikkeling

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, andere immateriële vaste activa

text

IAS 38.118 d

Post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa, andere immateriële vaste activa dan
goodwill

text

IAS 38.118 d

[823100] Toelichtingen - Waardering van immateriële vaste activa
Vermelding van waarderingsinformatie, immateriële vaste activa
Informatieverstrekking over post(en) inclusief afschrijving van immateriële vaste activa

Informatieverstrekking over afschrijvingsmethode

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Afschrijvingsmethode, merknamen

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, uitgaverechten

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, computersoftware

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, licenties en franchises

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, servicetext
en exploitatierechten

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, immateriële vaste activa in ontwikkeling

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, andere immateriële vaste activa

text

IAS 38.118 b

Afschrijvingsmethode, andere immateriële vaste activa dan goodwill

text

IAS 38.118 b

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, merknamen

text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, uitgaverechten

text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, computersoftware

text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, licenties en franchises

text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes text

IAS 38.118 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, andere immateriële vaste activa

IAS 38.118 a

Informatieverstrekking over gebruiksduur of afschrijvingspercentages

text
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Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, andere immateriële vaste activa dan goodwill

text

IAS 38.118 a

explanatory text

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Ingangsdatums van herwaarderingen, merknamen

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

text

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, uitgaverechten

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, computersoftware

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, licenties en franchises

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, andere immateriële vaste activa

text

IAS 38.124 a (i)

Ingangsdatums van herwaarderingen, andere immateriële vaste activa dan goodwill

text

IAS 38.124 a (i)

Informatieverstrekking over ingangsdatums van herwaarderingen

[823120] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in andere immateriële vaste activa
dan goodwill [alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, merknamen

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratieen evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten, octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten, octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële vaste activa in
ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële
vaste activa

X

IAS 38.118 e (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (vii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, merknamen

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)
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Toename anders dan via bedrijfscombinaties, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere
industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen
en prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa dan
goodwill

X

IAS 38.118 e (i)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, merknamen

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (i)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (i)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Vervreemdingen
Vervreemdingen, merknamen

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, computersoftware

X

IAS 38.118 e (ii)
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Vervreemdingen, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale vervreemdingen, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (ii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, merknamen

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, computersoftware,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, computersoftware, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop,
computersoftware

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en franchises,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en franchises,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en
franchises

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten,
formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële vaste
activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere
immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (ii)

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere
immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (ii)

Afschrijving

IAS 38 - Disclosure

Afschrijving, merknamen

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, computersoftware

X

IAS 38.118 e (vi)
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Afschrijving, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (vi)

Totale afschrijving, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (vi)
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, merknamen

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, computersoftware,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, computersoftware,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en
franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en
franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en
franchises

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten,
formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële vaste
activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere
immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iv)

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere
immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
merknamen

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)
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Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, computersoftware

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (v)

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Toename (Afname) als gevolg van herwaardering en bijzonder waardeverminderingsverlies
en terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingstoename (-afname)
Herwaarderingstoename (-afname), merknamen

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), computersoftware

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere
industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)
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Totale herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, merknamen

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, computersoftware

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iii)

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, merknamen

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, computersoftware

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

© IASCF

53

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de
in winst of verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iii)

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, merknamen

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, computersoftware,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, computersoftware,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen,
computersoftware

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en
franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en
franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en
franchises

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten,
formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële vaste
activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere
immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (viii)

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere
immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (viii)

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure

Wijzigingen in merknamen

X
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Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e

Wijzigingen in uitgaverechten

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in computersoftware

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in licenties en franchises

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e

[823130] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in andere immateriële vaste activa
dan goodwill
Aansluiting van wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in merknamen

IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, merknamen

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, merknamen

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, merknamen

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, merknamen

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, merknamen

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
merknamen

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), merknamen

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, merknamen
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, merknamen
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, merknamen
Vervreemdingen, merknamen

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, merknamen

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in merknamen

X

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële exploratieen evaluatieactiva, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd
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Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva, intern gegenereerd
Totale wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

(X)
X

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

IAS 38.118 e (ii)
IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële exploratieen evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

Totale wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

Wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IAS 38.118 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële exploratie- en
evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële
exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

Vervreemdingen, immateriële exploratie- en evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële exploratieen evaluatieactiva

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

Wijzigingen in uitgaverechten

IFRS 6.25, IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, uitgaverechten

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, uitgaverechten

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), uitgaverechten

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, uitgaverechten
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, uitgaverechten
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, uitgaverechten
Vervreemdingen, uitgaverechten

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, uitgaverechten

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in uitgaverechten

X

Wijzigingen in computersoftware, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, computersoftware, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, computersoftware,
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)
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Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware, intern gegenereerd
Herwaarderingstoename (-afname), computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, computersoftware,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, computersoftware, intern gegenereerd

Vervreemdingen, computersoftware, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, computersoftware,
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in computersoftware, intern gegenereerd

X

Wijzigingen in computersoftware, niet intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, computersoftware, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, computersoftware, niet
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, computersoftware,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, computersoftware, niet intern gegenereerd

Vervreemdingen, computersoftware, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, computersoftware, niet
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in computersoftware, niet intern gegenereerd

X

Wijzigingen in computersoftware

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, computersoftware

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, computersoftware

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, computersoftware

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, computersoftware

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, computersoftware

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
computersoftware

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), computersoftware

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, computersoftware
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, computersoftware
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, computersoftware
Vervreemdingen, computersoftware

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, computersoftware

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in computersoftware

X

Wijzigingen in licenties en franchises, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, licenties en franchises, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en franchises,
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en
franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, licenties en franchises, intern gegenereerd

Vervreemdingen, licenties en franchises, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en franchises,
intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in licenties en franchises, intern gegenereerd

X

Wijzigingen in licenties en franchises, niet intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure
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Toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en franchises,
niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en
franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

Vervreemdingen, licenties en franchises, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en franchises,
niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

Wijzigingen in licenties en franchises

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, licenties en franchises

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, licenties en franchises

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), licenties en franchises

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, licenties en franchises
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, licenties en franchises
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, licenties en franchises
Vervreemdingen, licenties en franchises

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, licenties en franchises

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in licenties en franchises

X

Wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten, octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

Vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, intern
gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten, intern gegenereerd

X

Wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, niet intern gegenereerd
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd
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Verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten, octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern
gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

Vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten, niet intern
gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

Wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, auteursrechten, octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriëleeigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

Vervreemdingen, auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, serviceen exploitatierechten

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, auteursrechten,
octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en exploitatierechten

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten,
service- en exploitatierechten

X

Wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern
gegenereerd

X

Wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes,
niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet
intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern
gegenereerd

X

Wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en
prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, recepten, formules, modellen,
ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 e (viii)

Vervreemdingen, recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, recepten, formules,
modellen, ontwerpen en prototypes

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

Wijzigingen in immateriële vaste activa in ontwikkeling

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, immateriële vaste activa in
ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, immateriële vaste activa in ontwikkeling

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, immateriële vaste activa
in ontwikkeling

(X)

IAS 38.118 e (iv)

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
immateriële vaste activa in ontwikkeling
Herwaarderingstoename (-afname), immateriële vaste activa in ontwikkeling
Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, immateriële vaste activa in ontwikkeling
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, immateriële vaste activa in ontwikkeling
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X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)
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Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, immateriële vaste
activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 e (viii)

Vervreemdingen, immateriële vaste activa in ontwikkeling

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, immateriële vaste
activa in ontwikkeling

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa, intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa, niet intern
gegenereerd

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (iii)

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd
Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd
Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa, niet intern gegenereerd

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere immateriële vaste activa

Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa

X

Wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38.118 e
IAS 38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa dan goodwill
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Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (i)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere immateriële vaste
activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (vii)

Afschrijving, andere immateriële vaste activa dan goodwill

(X)

IAS 38.118 e (vi)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

(X)

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Herwaarderingstoename (-afname), andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

(X)

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (viii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

Vervreemdingen, andere immateriële vaste activa dan goodwill

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

(X)

IAS 38.118 e (ii)

Totale wijzigingen in andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e

[823140] Toelichtingen - Klassen van immateriële vaste activa, brutoboekwaarde/
cumulatieve afschrijvingen [alternatief]
Klassen van immateriële vaste activa, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IAS 38 - Disclosure

Brutobedrag, cumulatieve afschrijvingen en boekwaarde

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, bruto en cumulatieve afschrijvingen

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, bruto

IAS 38 - Disclosure

Merknamen, bruto

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale immateriële exploratie- en evaluatieactiva, bruto

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Uitgaverechten, bruto

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale computersoftware, bruto

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale licenties en franchises, bruto

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, bruto

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, bruto

X

IAS 38.118 c

Immateriële vaste activa in ontwikkeling, bruto

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa, bruto

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa dan goodwill, bruto

X

IAS 38.118 c

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

IAS 38 - Disclosure

Merknamen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd, cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale immateriële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Uitgaverechten, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale computersoftware, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale licenties en franchises, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c
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Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd, cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd,
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, cumulatieve afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Immateriële vaste activa in ontwikkeling, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa dan goodwill, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure

Merknamen

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale immateriële exploratie- en evaluatieactiva

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

Uitgaverechten

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale computersoftware

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale licenties en franchises

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

X

IAS 38.118 c

Immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 c

Totale andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

[823150] Toelichtingen - Klassen van immateriële vaste activa, brutoboekwaarde/
cumulatieve afschrijvingen
Klassen van immateriële vaste activa, brutoboekwaarde/cumulatieve afschrijvingen

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Klassen
Merknamen

IAS 38 - Disclosure

Merknamen, bruto
Merknamen, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto merknamen

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd, bruto
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen
Netto immateriële exploratie- en evaluatieactiva, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd, bruto
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen
Netto immateriële exploratie- en evaluatieactiva, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, bruto
Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto immateriële exploratie- en evaluatieactiva
Uitgaverechten

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

(X)

IFRS 6.25, IAS 38.118 c

X

IFRS 6.25, IAS 38.118 c
IAS 38 - Disclosure
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Uitgaverechten, bruto
Uitgaverechten, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto uitgaverechten

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Computersoftware, intern gegenereerd, bruto
Computersoftware, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto computersoftware, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Computersoftware, niet intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Computersoftware, niet intern gegenereerd, bruto
Computersoftware, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto computersoftware, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Computersoftware

IAS 38 - Disclosure

Computersoftware, bruto
Computersoftware, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto computersoftware

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Licenties en franchises, intern gegenereerd, bruto
Licenties en franchises, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto licenties en franchises, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises, niet intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Licenties en franchises, niet intern gegenereerd, bruto
Licenties en franchises, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto licenties en franchises, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Licenties en franchises

IAS 38 - Disclosure

Licenties en franchises, bruto
Licenties en franchises, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto licenties en franchises

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd, bruto

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Netto auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, intern gegenereerd
Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd
Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd, bruto

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

(X)

IAS 38.118 c

Netto auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten
Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, bruto
Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd
Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd, bruto
Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd, cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd
Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd, bruto
Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd, cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Netto recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, niet intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure
X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

IAS 38 - Disclosure

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, bruto
Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen
Netto recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes
Immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c
IAS 38 - Disclosure
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Immateriële vaste activa in ontwikkeling, bruto
Immateriële vaste activa in ontwikkeling, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto immateriële vaste activa in ontwikkeling

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd, bruto
Andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen
Netto andere immateriële vaste activa, intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd, bruto
Andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd, cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen
Netto andere immateriële vaste activa, niet intern gegenereerd

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa, bruto
Andere immateriële vaste activa, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto andere immateriële vaste activa

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, bruto
Andere immateriële vaste activa dan goodwill, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Netto andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 c

(X)

IAS 38.118 c

X

IAS 38.118 c, IAS 1.54 c

[823160] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, immateriële vaste activa
[alternatief]
Herwaardering van immateriële vaste activa

IAS 38 - Disclosure

Immateriële vaste activa, herwaardering

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaardering

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde van geherwaardeerde activa
Merknamen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (ii)

Uitgaverechten, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Computersoftware, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Licenties en franchises, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, boekwaarde van
geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Andere immateriële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Totale andere immateriële vaste activa dan goodwill, boekwaarde van geherwaardeerde
activa

X

IAS 38.124 a (ii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa
Merknamen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (iii)

Uitgaverechten, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Computersoftware, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Licenties en franchises, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, boekwaarde tegen kostprijs van
geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Andere immateriële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, boekwaarde tegen kostprijs van
geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Herwaarderingsreserve
Merknamen, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Uitgaverechten, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Computersoftware, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Licenties en franchises, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Andere immateriële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

[823170] Toelichtingen - Geherwaardeerde bedragen, immateriële vaste activa
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Herwaardering van immateriële vaste activa

IAS 38 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Klassen
Merknamen

IAS 38 - Disclosure

Merknamen, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Merknamen, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Merknamen, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva

IFRS 6 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (ii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde
activa

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 a (iii)

Immateriële exploratie- en evaluatieactiva, herwaarderingsreserve

X

IFRS 6.25, IAS 38.124 b

Uitgaverechten

IAS 38 - Disclosure

Uitgaverechten, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Uitgaverechten, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Uitgaverechten, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Computersoftware

IAS 38 - Disclosure

Computersoftware, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Computersoftware, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Computersoftware, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Licenties en franchises

IAS 38 - Disclosure

Licenties en franchises, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Licenties en franchises, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Licenties en franchises, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten

IAS 38 - Disclosure

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Auteursrechten, octrooien en andere industriële-eigendomsrechten, service- en
exploitatierechten, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes

IAS 38 - Disclosure

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, boekwaarde van geherwaardeerde
activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, boekwaarde tegen kostprijs van
geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Recepten, formules, modellen, ontwerpen en prototypes, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Andere immateriële vaste activa

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Andere immateriële vaste activa, boekwaarde tegen kostprijs van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Andere immateriële vaste activa, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

Andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 38 - Disclosure

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, boekwaarde van geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (ii)

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, boekwaarde tegen kostprijs van
geherwaardeerde activa

X

IAS 38.124 a (iii)

Andere immateriële vaste activa dan goodwill, herwaarderingsreserve

X

IAS 38.124 b

[823180] Toelichtingen - Immateriële vaste activa
Informatieverstrekking over immateriële vaste activa

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Uitleg over immateriële vaste activa, als zekerheid verstrekt

text

IAS 38.122 d

Uitleg over contractuele verbintenissen voor de verwerving van immateriële vaste activa

text

IAS 38.122 e

Beschrijving en boekwaarde van immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur

text

IAS 38.122 a

Beschrijving en boekwaarde van immateriële vaste activa die van materieel belang zijn voor de
entiteit

text

IAS 38.122 b

Uitleg over activa verworven via overheidssubsidie en aanvankelijk opgenomen tegen reële
waarde

text

IAS 38.122 c

Beschrijving van volledig afgeschreven immateriële vaste activa

text

IAS 38.128 a

Beschrijving van belangrijke immateriële vaste activa waarover entiteit de zeggenschap heeft
maar die niet zijn opgenomen

text

IAS 38.128 b

Vermelding van aanvullende informatie over immateriële vaste activa

Informatieverstrekking over herwaardering van immateriële vaste activa

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

Uitleg over beperkingen op uitkering van herwaarderingsreserve voor immateriële vaste activa

text

IAS 38.124 b

Methoden en veronderstellingen gehanteerd bij schatten van reële waarde van geherwaardeerde
immateriële vaste activa

text

IAS 38.124 c

explanatory text

IAS 38 - Disclosure

text

IAS 38.126

Informatieverstrekking over uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
Uitleg over tijdens periode als last opgenomen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
Tijdens periode als last opgenomen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

X

IAS 38.126

[823320] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in goodwill
IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Aansluiting van wijzigingen in goodwill
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IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Aansluiting van goodwill [abstract]

IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Wijzigingen in goodwill [abstract]
Aanvullende opname, goodwill

X

IFRS 3.75 b [2007-03-01] , IFRS 3.61

Latere opname van uitgestelde belasting, goodwill

X

IFRS 3.75 c [2007-03-01] , IFRS 3.61

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, goodwill

X

IFRS 3.75 f [2007-03-01] , IFRS 3.61

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.75 g [2007-03-01]

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, goodwill

(X)

IFRS 3.75 e [2007-03-01] , IFRS 3.61

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, goodwill

(X)

IFRS 3.75 d [2007-03-01] , IFRS 3.61

Totale wijzigingen in goodwill

X

IFRS 3.74 [2007-03-01] , IFRS 3.61
IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Aansluiting van wijzigingen in goodwill

IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Aansluiting van goodwill

IFRS 3 - Disclosures, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01]

Wijzigingen in goodwill
Aanvullende opname, goodwill

X

IFRS 3.75 b [2007-03-01] , IFRS 3.61

Latere opname van uitgestelde belasting, goodwill

X

IFRS 3.75 c [2007-03-01] , IFRS 3.61

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, goodwill

X

IFRS 3.75 f [2007-03-01] , IFRS 3.61

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, goodwill

X

IFRS 3.61, IFRS 3.75 g [2007-03-01]

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, goodwill

(X)

IFRS 3.75 e [2007-03-01] , IFRS 3.61

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, goodwill

(X)

IFRS 3.75 d [2007-03-01] , IFRS 3.61

Totale wijzigingen in goodwill

X

IFRS 3.74 [2007-03-01] , IFRS 3.61

[824100] Toelichtingen - Biologische activa, boekwaarde
Biologische activa, boekwaarde

IAS 41 - Disclosure

Biologische activa, tegen reële waarde

IAS 41 - Disclosure

Biologische activa, tegen reële waarde

X

Biologische activa, tegen kostprijs

IAS 41 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure

Biologische activa, tegen kostprijs, bruto
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van biologische activa, tegen
kostprijs
Netto biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.54 f

(X)

IAS 41.54 f

X

Biologische activa

IAS 41 - Disclosure
IAS 41 - Disclosure

Biologische activa

X

IAS 1.54 f, IAS 41 - Disclosure

[824110] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in biologische activa [alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in biologische activa

IAS 41 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa, tegen reële
waarde

X

IAS 41.50 f

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa, tegen
kostprijs

X

IAS 41.50 f

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa

X

IAS 41.50 f
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 b

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 b

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa

X

IAS 41.50 b
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 e

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 e

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

X

IAS 41.50 e

Afname als gevolg van oogst

IAS 41 - Disclosure

Afname als gevolg van oogst, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 d

Afname als gevolg van oogst, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 d

Totale afname als gevolg van oogst, biologische activa

X

IAS 41.50 d
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Vervreemdingen
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Vervreemdingen, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 c

Vervreemdingen, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 c

Totale vervreemdingen, biologische activa

X

IAS 41.50 c
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische activa,
tegen reële waarde

X

IAS 41.50 c

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische activa,
tegen kostprijs

X

IAS 41.50 c

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische
activa

X

IAS 41.50 c
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Afschrijving
Afschrijving, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.55 c

Afschrijving, biologische activa

X

IAS 41.55 c
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, biologische activa,
tegen kostprijs

X

IAS 41.55 a

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, biologische activa

X

IAS 41.55 a
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.55 b

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
biologische activa

X

IAS 41.55 b

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde

IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, biologische activa, tegen reële
waarde

X

IAS 41.50 a

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, biologische activa

X

IAS 41.50 a
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische activa,
tegen reële waarde

X

IAS 41.50 g

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische activa,
tegen kostprijs

X

IAS 41.50 g

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische
activa

X

IAS 41.50 g

Wijzigingen in biologische activa

IAS 41 - Disclosure

Wijzigingen in biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50

Wijzigingen in biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50

Totale wijzigingen in biologische activa

X

IAS 41.50

[824120] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in biologische activa
Aansluiting van wijzigingen in biologische activa

IAS 41 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in biologische activa, tegen reële waarde

IAS 41 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen reële waarde

X

IAS 41.50 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa, tegen reële
waarde

X

IAS 41.50 f

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, biologische activa, tegen reële
waarde

X

IAS 41.50 a

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische activa,
tegen reële waarde

X

IAS 41.50 g

Vervreemdingen, biologische activa, tegen reële waarde

(X)

IAS 41.50 c

Afname als gevolg van oogst, biologische activa, tegen reële waarde

(X)

IAS 41.50 d

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische activa,
tegen reële waarde

(X)

IAS 41.50 c

Totale wijzigingen in biologische activa, tegen reële waarde

X

Wijzigingen in biologische activa, tegen kostprijs

IAS 41.50
IAS 41 - Disclosure
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Toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.50 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa, tegen
kostprijs

X

IAS 41.50 f

Afschrijving, biologische activa, tegen kostprijs

(X)

IAS 41.55 c

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, biologische activa,
tegen kostprijs

(X)

IAS 41.55 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
biologische activa, tegen kostprijs

X

IAS 41.55 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische activa,
tegen kostprijs

X

IAS 41.50 g

Vervreemdingen, biologische activa, tegen kostprijs

(X)

IAS 41.50 c

Afname als gevolg van oogst, biologische activa, tegen kostprijs

(X)

IAS 41.50 d

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische activa,
tegen kostprijs

(X)

IAS 41.50 c

Totale wijzigingen in biologische activa, tegen kostprijs

X

Wijzigingen in biologische activa

IAS 41.50
IAS 41 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, biologische activa

X

IAS 41.50 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

X

IAS 41.50 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, biologische activa

X

IAS 41.50 f

Afschrijving, biologische activa

(X)

IAS 41.55 c

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, biologische activa

(X)

IAS 41.55 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
biologische activa

X

IAS 41.55 b

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, biologische activa

X

IAS 41.50 a

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, biologische activa

X

IAS 41.50 g

Vervreemdingen, biologische activa

(X)

IAS 41.50 c

Afname als gevolg van oogst, biologische activa

(X)

IAS 41.50 d

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, biologische activa

(X)

IAS 41.50 c

Totale wijzigingen in biologische activa

X

IAS 41.50

[824180] Toelichtingen - Biologische activa en overheidssubsidies voor agrarische
activiteiten
Informatieverstrekking over biologische activa en overheidssubsidies voor agrarische activiteiten
Informatieverstrekking over winsten en verliezen tijdens lopende periode
Uitleg over winsten en verliezen tijdens lopende periode ontstaan uit eerste opname van
biologische activa en wijziging in schattingen van reële waarde

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

text

IAS 41.40

Winsten (Verliezen) bij eerste opname van biologische activa voor lopende periode

X

IAS 41.40

Winsten (Verliezen) op wijziging in schattingen van reële waarde van biologische activa voor
lopende periode

X

IAS 41.40

Informatieverstrekking over biologische activa

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Beschrijving van biologische activa

text

IAS 41.41

Beschrijving van aard van activiteiten van biologische activa

text

IAS 41.46 a

Beschrijving van niet-financiële waarderingen of schattingen van biologische activa

text

IAS 41.46 b

Methoden en veronderstellingen gehanteerd bij bepalen van reële waarde van biologische activa

text

IAS 41.47

Beschrijving van reële waarde min geschatte kosten van verkooppunt van tijdens periode
geoogste agrarische producten

text

IAS 41.48

Informatieverstrekking over beperkingen en financiële risicobeheersing voor biologische activa

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Uitleg over biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt of die als zekerheid voor
verplichtingen zijn verstrekt

text

IAS 41.49 a

Uitleg over bedrag van verplichtingen voor ontwikkeling of verwerving van biologische activa

text

IAS 41.49 b

Beschrijving van beheersing van financiële risico's in verband met agrarische activiteiten

text

IAS 41.49 c

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Beschrijving van biologische activa waarvoor informatie over reële waarde onbetrouwbaar is

text

IAS 41.54 a

Uitleg waarom reële waarde van biologische activa niet betrouwbaar kan worden bepaald, tegen
kostprijs

text

IAS 41.54 b

Bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor
biologische activa, tegen kostprijs

text

IAS 41.54 c

Afschrijvingsmethode, biologische activa, tegen kostprijs

text

IAS 41.54 d

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, biologische activa, tegen kostprijs

text

IAS 41.54 e

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Beschrijving van biologische activa voorheen tegen kostprijs gewaardeerd

text

IAS 41.56 a

Uitleg waarom reële waarde betrouwbaar wordt voor biologische activa voorheen tegen kostprijs
gewaardeerd

text

IAS 41.56 b

Uitleg over effect van wijziging voor biologisch actief waarvoor reële waarde betrouwbaar
bepaalbaar wordt

text

IAS 41.56 c

Informatieverstrekking over biologische activa gewaardeerd tegen kostprijs
Informatieverstrekking over tegen kostprijs gewaardeerde biologische activa

Informatieverstrekking over verklaring waarom reële waarde betrouwbaar wordt voor voorheen tegen
kostprijs gewaardeerde biologische activa

Informatieverstrekking over overheidssubsidies voor agrarische activiteiten

explanatory text

IAS 41 - Disclosure

Beschrijving van aard en omvang van in de jaarrekening opgenomen overheidssubsidies voor
agrarische activiteiten

text

IAS 41.57 a

Beschrijving van niet-vervulde voorwaarden en andere voorwaardelijke gebeurtenissen die verband
houden met overheidssubsidies voor agrarische activiteiten

text

IAS 41.57 b
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Uitleg over belangrijke vermindering van het niveau van overheidssubsidies voor agrarische
activiteiten

text

IAS 41.57 c

[825100] Toelichtingen - Vastgoedbeleggingen
IFRS 1 - Presentation and disclosure, IAS
40 - Disclosure

Vastgoedbelegging
Brutobedrag en cumulatieve afschrijvingen van vastgoedbeleggingen

IAS 40 - Disclosure

Vastgoedbelegging, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure

Vastgoedbelegging, tegen reële waarde

X

IAS 40 - Disclosure

Vastgoedbelegging, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel, bruto

X

IAS 40 - Disclosure

(X)

IAS 40 - Disclosure

Netto vastgoedbelegging, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

Vastgoedbelegging, reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

Vastgoedbelegging, kostprijsmodel

IAS 40 - Disclosure

Vastgoedbelegging, kostprijsmodel, bruto
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel
Netto vastgoedbelegging, kostprijsmodel
Totale vastgoedbeleggingen

X

IAS 40.79 c

(X)

IAS 40.79 c

X

IAS 40.79 c

X

IAS 40 - Disclosure, IAS 1.54 b

[825110] Toelichtingen - Waardering van vastgoedbeleggingen
Vermelding van waarderingsinformatie, vastgoedbelegging

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Model gebruikt om vastgoedbeleggingen te waarderen

text

IAS 40.75 a

Uitleg over omstandigheden waaronder operationele leases worden geclassificeerd als
vastgoedbeleggingen

text

IAS 40.75 b

Beschrijving van criteria gebruikt om vastgoedbeleggingen te onderscheiden van door eigenaar
gebruikt vastgoed en van vastgoed aangehouden voor verkoop in het kader van de normale
bedrijfsvoering

text

IAS 40.75 c

Beschrijving van methoden en belangrijke veronderstellingen toegepast bij bepalen van reële
waarde van vastgoedbeleggingen

text

IAS 40.75 d

Beschrijving van mate waarin reële waarde van vastgoedbeleggingen is gebaseerd op waardering
text
door onafhankelijke taxateur

IAS 40.75 e

Informatieverstrekking over toegepast waarderingsmodel voor vastgoedbeleggingen

Informatieverstrekking over in winst of verlies opgenomen bedragen voor vastgoedbeleggingen

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Huurinkomsten uit vastgoedbeleggingen

X

IAS 40.75 f (i)

Directe exploitatielasten uit vastgoedbeleggingen die huurinkomsten genereren

X

IAS 40.75 f (ii)

Directe exploitatielasten uit vastgoedbeleggingen die geen huurinkomsten genereren

X

IAS 40.75 f (iii)

Cumulatieve wijziging in reële waarde opgenomen in winst of verlies op verkopen van
vastgoedbeleggingen tussen groepen van activa die volgens verschillende modellen worden
gewaardeerd

X

IAS 40.75 f (iv)

Aanvullende informatie over in winst of verlies opgenomen bedragen voor vastgoedbeleggingen

text

IAS 40.75 f

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

text

IAS 40.75 g

Uitleg over contractuele verplichtingen om vastgoedbeleggingen te kopen, bouwen of ontwikkelen
text
of om reparaties, onderhoud of verbeteringen uit te voeren

IAS 40.75 h

Informatieverstrekking over beperkingen en verplichtingen voor vastgoedbeleggingen
Uitleg over beperkingen op overmaking van baten en opbrengst bij vervreemding van
vastgoedbeleggingen

[825130] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel
Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

IAS 40 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

IAS 40 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (i)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (ii)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (vi)

Afschrijving, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

(X)

IAS 40.79 d (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

(X)

IAS 40.79 d (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (v)

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (vii)

Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

(X)

IAS 40.79 d (iii)

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

(X)

IAS 40.79 d (iii)

Totale wijzigingen in vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d

[825150] Toelichtingen - Investeringen in vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel
Investeringen in vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

IAS 40 - Disclosure
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IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Investeringen, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

IAS 40 - Disclosure

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen,
kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (i)

Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (i)

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

X

IAS 40.79 d (i)

[825180] Toelichtingen - Vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel
Informatieverstrekking over vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Afschrijvingsmethode, vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

text

IAS 40.79 a

Gebruiksduur of afschrijvingspercentages, vastgoedbelegging, kostprijsmodel

text

IAS 40.79 b

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Beschrijving van vastgoedbeleggingen waarbij informatie over reële waarde onbetrouwbaar is,
kostprijsmodel

text

IAS 40.79 e (i)

Uitleg waarom reële waarde van vastgoedbeleggingen niet betrouwbaar kan worden bepaald,
kostprijsmodel

text

IAS 40.79 e (ii)

Bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor
vastgoedbeleggingen, kostprijsmodel

text

IAS 40.79 e (iii)

Informatieverstrekking over kostprijsmodel toegepast op investering

Informatieverstrekking over vastgoedbeleggingen waarvoor informatie over reële waarde
onbetrouwbaar is, kostprijsmodel

[825220] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel [alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen, tegen
reële waarde

X

IAS 40.76 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen, tegen
kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 e

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen,
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 e
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties
Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 b

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 b
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Vervreemdingen
Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 c

Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 c

Totale vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 c
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
tegen reële waarde

X

IAS 40.76 c

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 c

Totale afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop,
vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 c
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IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
16 - Disclosure

Afschrijving
Afschrijving, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76

Afschrijving, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde

IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, vastgoedbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 40.76 d

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 d
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
tegen reële waarde

X

IAS 40.76 f

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 f

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen,
vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 f

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76

Totale wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76

[825230] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel
Aansluiting van wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

IAS 40 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen, tegen
reële waarde

X

IAS 40.76 e

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, vastgoedbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 40.76 d

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
tegen reële waarde

X

IAS 40.76 f

Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

(X)

IAS 40.76 c

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
tegen reële waarde

(X)

IAS 40.76 c

Totale wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

IAS 40.76
IAS 40 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen, tegen
kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 e

Afschrijving, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

(X)

IAS 40 - Disclosure

X

IAS 40 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel
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Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 f

Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76 c

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76 c

Totale wijzigingen in vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

X

Wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40.76
IAS 40 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 e

Afschrijving, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, vastgoedbeleggingen,
reële-waardemodel

(X)

IAS 40 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40 - Disclosure

Winsten (Verliezen) op aanpassing naar de reële waarde, vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 d

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, vastgoedbeleggingen,
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 f

Vervreemdingen, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76 c

Afname als gevolg van geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, vastgoedbeleggingen,
reële-waardemodel

(X)

IAS 40.76 c

Totale wijzigingen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76

[825240] Toelichtingen - Investeringen in vastgoedbeleggingenen, reële-waardemodel
[alternatief]
Investeringen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Toename in verband met overnames

IAS 40 - Disclosure

Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven

IAS 40 - Disclosure

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen, tegen
reële waarde

X

IAS 40.76 a

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen, tegen
kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen,
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen
reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

[825250] Toelichtingen - Investeringen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel
Investeringen in vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Investeringen, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

IAS 40 - Disclosure

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen, tegen
reële waarde

X

IAS 40.76 a

Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 40.76 a

Investeringen, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen, tegen
kostprijs binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs
binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Investeringen, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

IAS 40 - Disclosure

Toename als gevolg van als activa opgenomen latere uitgaven, vastgoedbeleggingen, reëlewaardemodel
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Toename in verband met overnames, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

Totale toename anders dan via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

X

IAS 40.76 a

[825280] Toelichtingen - Vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel
Informatieverstrekking over vastgoedbeleggingen, reële-waardemodel

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Informatieverstrekking over belangrijke aanpassingen aan verkregen waardering

explanatory text

IAS 40.77

Informatieverstrekking over vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

explanatory text

IAS 40 - Disclosure

Beschrijving van vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

text

IAS 40.78 a

Uitleg waarom reële waarde van vastgoedbeleggingen niet betrouwbaar kan worden bepaald,
tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

text

IAS 40.78 b

Bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde zeer waarschijnlijk zal liggen voor
vastgoedbeleggingen, tegen kostprijs binnen reële-waardemodel

text

IAS 40.78 c

Uitleg over vervreemding van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs binnen reëlewaardemodel

text

IAS 40.78 d (i)

Boekwaarde op moment van verkoop van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs
binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.78 d (ii)

Winsten (Verliezen) op vervreemding van vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs
binnen reële-waardemodel

X

IAS 40.78 d (iii)

[825400] Toelichtingen - Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en
geassocieerde deelnemingen
Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

IAS 27 - Disclosure

Investeringen in dochterondernemingen

X

IAS 27.38

Investeringen in joint ventures

X

IAS 27.38

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

X

IAS 27.38

Totale investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

X

IAS 27.38

[825480] Toelichtingen - Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
Informatieverstrekking over geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

Beschrijving van aard van relatie met dochteronderneming waarbij moedermaatschappij direct of
indirect minder dan helft van stemrechten heeft

text

IAS 27.41 a

Beschrijving van reden waarom entiteit waarin direct of indirect meer dan helft van stemrechten
wordt aangehouden, geen dochteronderneming is vanwege ontbreken van zeggenschap

text

IAS 27.41 b

Uitleg over einde van verslagperiode van jaarrekening van dochteronderneming indien niet
samenvalt met dat van moedermaatschappij

text

IAS 27.41 c

Beschrijving van aard en omvang van significante beperkingen op overdracht van middelen aan
moedermaatschappij

text

IAS 27.41 d

Informatieverstrekking over geconsolideerde jaarrekening

Winsten (Verliezen) opgenomen bij verlies van zeggenschap over dochteronderneming

X

Uitleg over winsten (verliezen) opgenomen bij verlies van zeggenschap over dochteronderneming text
Informatieverstrekking over enkelvoudige jaarrekening

IAS 27.41 f
IAS 27.41 f

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

Beschrijving van reden waarom geen geconsolideerde jaarrekening is opgesteld

text

IAS 27.43 a, IAS 27.42 a

Lijst van belangrijke investeringen in dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de
zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen

text

IAS 27.43 b, IAS 27.42 b

Methoden gebruikt voor administratieve verwerking van investeringen

text

IAS 27.43 c, IAS 27.42 c

Aanvullende informatie over enkelvoudige jaarrekening

text

IAS 27.43

explanatory text

IAS 27 - Disclosure

Informatieverstrekking over grondslag voor financiële verslaggeving voor investeringen in
enkelvoudige jaarrekening

[825500] Toelichtingen - Belangen in joint ventures
Informatieverstrekking over aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van joint venture

explanatory text

IAS 31 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen van deelnemer in joint venture in verhouding tot
belangen in joint ventures

text

IAS 31.54 a

Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen die gezamenlijk met andere deelnemers in
joint venture zijn aangegaan

text

IAS 31.54 a, IAS 37.86

Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van joint ventures zelf

text

IAS 37.86, IAS 31.54 b

Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen waarbij deelnemer in joint venture voorwaardelijk
aansprakelijk is voor verplichtingen van andere deelnemers in joint venture

text

IAS 31.54 c

explanatory text

IAS 31 - Disclosure

text

IAS 31.55

Informatieverstrekking over verbintenissen met betrekking tot belangen in joint ventures
Uitleg over verbintenissen met betrekking tot belangen in joint ventures

Aandeel in investeringsverplichtingen gezamenlijk met andere deelnemers in joint venture aangegaan text
Verbintenissen met betrekking tot belangen in joint ventures

IAS 31.55 a
X

Informatieverstrekking over belangen in joint ventures

explanatory text

IAS 31.55
IAS 31 - Disclosure

Beschrijving van opsomming en beschrijving van belangen in belangrijke joint ventures en aandeel van
text
eigendomsbelang

IAS 31.56

Methoden gebruikt om belang in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend
op te nemen

text

IAS 31.57

explanatory text

IAS 28 - Disclosure

text

IAS 28.37 g

[825600] Toelichtingen - Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Informatieverstrekking over niet-opgenomen aandeel in verliezen van geassocieerde deelnemingen
Uitleg over niet-opgenomen aandeel in verliezen van geassocieerde deelneming
Niet-opgenomen aandeel in verliezen van geassocieerde deelnemingen

X

IAS 28.37 g

Cumulatief niet-opgenomen aandeel in de verliezen van geassocieerde deelnemingen

X

IAS 28.37 g

Informatieverstrekking over aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde deelnemingen
Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde deelnemingen die
gezamenlijk met andere investeerders zijn aangegaan
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IAS 28 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure

text

IAS 37.86, IAS 28.40 a
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Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde deelnemingen waarvoor entiteit
hoofdelijk aansprakelijk is
Informatieverstrekking over investering in geassocieerde deelnemingen

text

IAS 28.40 b

explanatory text

IAS 28 - Disclosure

Beschrijving van reële waarde van investeringen in geassocieerde deelnemingen waarvoor
gepubliceerde prijsnoteringen bestaan

text

IAS 28.37 a

Beschrijving van samengevatte financiële informatie van geassocieerde deelnemingen

text

IAS 28.37 b

Beschrijving van samengevatte financiële informatie van geassocieerde deelnemingen die niet
administratief worden verwerkt volgens de equity-methode

text

IAS 28.37 i

Beschrijving van redenen waarom veronderstelling dat belang van minder dan twintig procent in
geassocieerde deelneming niet leidt tot invloed van betekenis

text

IAS 28.37 c

Beschrijving van redenen waarom veronderstelling dat belang van meer dan twintig procent in
geassocieerde deelneming wordt weerlegd

text

IAS 28.37 d

Beschrijving van reden voor gebruik van andere verslagdatum of periode voor geassocieerde
deelneming

text

IAS 28.37 e

Beschrijving van aard en omvang van significante beperkingen op vermogen van geassocieerde
deelneming om middelen over te dragen

text

IAS 28.37 f

Beschrijving van feit dat geassocieerde deelneming niet administratief wordt verwerkt volgens de
equity-methode

text

IAS 28.37 h

Beschrijving van aandeel in beëindigde bedrijfsactiviteiten van geassocieerde deelnemingen

text

IAS 28.38

explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Informatieverstrekking over voor verkoop aangehouden vast actief of groep activa die wordt afgestoten explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

[825900] Toelichtingen - Voor verkoop aangehouden vast actief of groep activa die
wordt afgestoten
Informatieverstrekking over plan voor verkoop van vast actief of groep activa die wordt afgestoten
Beschrijving van voor verkoop aangehouden vast actief of groep activa die wordt afgestoten die
werden verkocht of geherclassificeerd

text

IFRS 5.41 a

Uitleg over feiten en omstandigheden van verkoop of herclassificatie en verwachte vervreemding,
wijze en tijdstip

text

IFRS 5.41 b

Winsten (Verliezen) op latere stijging van reële waarde minus verkoopkosten die niet groter is dan
opgenomen cumulatief bijzonder waardeverminderingsverlies

X

Segment waarin voor verkoop aangehouden vast actief of groep activa die wordt afgestoten wordt
text
gepresenteerd
Informatieverstrekking over wijzigingen in plan voor verkoop van voor verkoop aangehouden vast
actief of groep activa die wordt afgestoten

IFRS 5.41 c
IFRS 5.41 d

explanatory text

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Uitleg over effect van wijzigingen in plan voor verkoop van voor verkoop aangehouden vast actief
of groep activa die wordt afgestoten op bedrijfsresultaten voor lopende periode

text

IFRS 5.42

Uitleg over effect van wijzigingen in plan voor verkoop van voor verkoop aangehouden vast actief
of groep activa die wordt afgestoten op bedrijfsresultaten voor voorgaande periode

text

IFRS 5.42

Beschrijving van wijzigingen in plan voor verkoop van voor verkoop aangehouden vast actief of
groep activa die wordt afgestoten

text

IFRS 5.42

[826300] Toelichtingen - Klassen van voorraden
Klassen van voorraden

IAS 2 - Disclosure

Grondstoffen

X

IAS 2.37

Handelswaar

X

IAS 2.37

Productievoorraden

X

IAS 2.37

Onderhanden werk

X

IAS 2.37

Gereed product

X

IAS 2.37

Andere voorraden

X

IAS 2.37

Totale voorraden

X

IAS 1.54 g, IAS 2.36 b, IAS 2.9, IAS 2.6

[826380] Toelichtingen - Voorraden
Informatieverstrekking over voorraden

explanatory text

IAS 2 - Disclosure

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor waardering van voorraden

text

IAS 2.36 a

Kostprijsformules voor voorraden

text

IAS 2.36 a, IAS 2.23-27

Voorraden, tegen reële waarde minus verkoopkosten

X

IAS 2.36 c

Afschrijving van voorraden

X

IAS 2.36 e

Terugneming van afschrijving van voorraden

X

IAS 2.36 f

Omstandigheden die leiden tot terugnemingen van afschrijving van voorraden

text

Kostprijs van voorraden als last opgenomen tijdens periode

IAS 2.36 g
X

Uitleg over voorraden verstrekt als zekerheid voor verplichtingen

text

IAS 2.36 d
IAS 2.36 h

[827520] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in andere voorzieningen
Aansluiting van wijzigingen in andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in garantievoorziening

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, garantievoorziening

(X)

IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, garantievoorziening

(X)

IAS 37.84 d
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Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, garantievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, garantievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in garantievoorziening

X

IAS 37.59

Wijzigingen in reorganisatievoorziening

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, reorganisatievoorziening

(X)

IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, reorganisatievoorziening

(X)

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen,
reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in reorganisatievoorziening

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor gerechtelijke procedures

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, voorziening voor gerechtelijke procedures

(X)

IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor gerechtelijke procedures

(X)

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor gerechtelijke
procedures

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor verlieslatende contracten

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, voorziening voor verlieslatende contracten

(X)

IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor verlieslatende contracten

(X)

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor ontmantelings-, herstelen saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

(X)

IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

(X)

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.59

Wijzigingen in diverse andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

(X)

IAS 37.84 d

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, diverse andere voorzieningen
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Aangewende voorziening, diverse andere voorzieningen

(X)

IAS 37.84 c

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, diverse andere
voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, diverse andere
voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.59

Wijzigingen in andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening, andere voorzieningen

(X)

IAS 37.61, IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, andere voorzieningen

(X)

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale wijzigingen in andere voorzieningen

X

IAS 37.59

[827530] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in andere voorzieningen
[alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Aanvullende voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Aanvullende voorzieningen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Aanvullende voorzieningen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Aanvullende voorzieningen, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Aanvullende voorzieningen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, voorziening voor ontmantelings-, herstelen saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) van bestaande voorzieningen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale toename (afname) van bestaande voorzieningen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Verwervingen via bedrijfscombinaties, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Aangewende voorziening

IAS 37 - Disclosure

Aangewende voorziening, garantievoorziening

X

IAS 37.84 c

Aangewende voorziening, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 c

Aangewende voorziening, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 c

Aangewende voorziening, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 c

Aangewende voorziening, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 c

Aangewende voorziening, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 c

Totale aangewende voorziening, andere voorzieningen

X

IAS 37.61, IAS 37.84 c

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening

IAS 37 - Disclosure

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, garantievoorziening

X

IAS 37.84 d

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 d

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 d

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 d
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Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

X

IAS 37.84 d

Teruggenomen niet-gebruikte voorziening, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 d

Totale teruggenomen niet-gebruikte voorziening, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 d

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld

IAS 37 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, garantievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde van
geld, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Totale toename (afname) als gevolg van aanpassing om rekening te houden met tijdswaarde
van geld, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet

IAS 37 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, garantievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 e

Toename (Afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, diverse andere
voorzieningen

X

IAS 37.84 e

Totale toename (afname) als gevolg van wijziging in disconteringsvoet, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 e
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor gerechtelijke
procedures

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, andere voorzieningen

X

IAS 37.84 b
IAS 1 - Structure and content, IAS 37 - Disclosure,
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures [2007-03-01] ,
IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, garantievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen,
reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 b

Toename (Afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, diverse andere
voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Totale toename (afname) als gevolg van overdrachten en andere wijzigingen, andere
voorzieningen

X

IAS 37.84 b

Wijzigingen in andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Wijzigingen in garantievoorziening

X

IAS 37.59

Wijzigingen in reorganisatievoorziening

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.59

Wijzigingen in voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.59

Wijzigingen in diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.59

Totale wijzigingen in andere voorzieningen

X

IAS 37.59

[827540] Toelichtingen - Klassen van andere voorzieningen, classificatie kortlopend/
langlopend
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Klassen van andere voorzieningen, classificatie kortlopend/langlopend

IAS 37 - Disclosure

Klassen van andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Garantievoorziening

IAS 37 - Disclosure

Langlopende garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Kortlopende garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Totale garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Reorganisatievoorziening

IAS 37 - Disclosure

Langlopende reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 a

Kortlopende reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 a

Totale reorganisatievoorziening

X

IAS 37.72, IAS 37.84 a, IAS 37.80

Voorziening voor gerechtelijke procedures

IAS 37 - Disclosure

Langlopende voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Kortlopende voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Totale voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Voorziening voor verlieslatende contracten

IAS 37 - Disclosure

Langlopende voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a

Kortlopende voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a

Totale voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a, IAS 37.66

Voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

IAS 37 - Disclosure

Langlopende voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Kortlopende voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Totale voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Diverse andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Diverse andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Kortlopende diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Totale diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Andere kortlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Totale andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS 37.10, IAS 37.14, IAS
37.36

[827550] Toelichtingen - Klassen van andere voorzieningen, classificatie kortlopend/
langlopend [alternatief]
Klassen van andere voorzieningen, classificatie kortlopend/langlopend

IAS 37 - Disclosure

Kortlopend en langlopend gedeelte van voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Andere langlopende voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Langlopende garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Langlopende reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 a

Langlopende voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Langlopende voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a

Langlopende voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Diverse andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Totale andere langlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Andere kortlopende voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Kortlopende garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Kortlopende reorganisatievoorziening

X

IAS 37.84 a

Kortlopende voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Kortlopende voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a

Kortlopende voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Kortlopende diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Totale andere kortlopende voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l

Andere voorzieningen

IAS 37 - Disclosure

Garantievoorziening

X

IAS 37.84 a

Reorganisatievoorziening

X

IAS 37.72, IAS 37.84 a, IAS 37.80

Voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.84 a

Voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.84 a, IAS 37.66

Voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

X

IAS 37.84 a, IFRIC 5 - Consensus

Diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a

Totale andere voorzieningen

X

IAS 37.84 a, IAS 1.54 l, IAS 37.10, IAS 37.14, IAS
37.36

[827570] Toelichtingen - Andere voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en
voorwaardelijke activa
Informatieverstrekking over andere voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke
activa

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, garantievoorziening

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, garantievoorziening

text

IAS 37.85 a

Informatieverstrekking over andere voorzieningen
Informatieverstrekking over garantievoorziening
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Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, garantievoorziening

text

IAS 37.85 b

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, garantievoorziening

X

IAS 37.85 c

Verwachte vergoeding, garantievoorziening

X

IAS 37.85 c

Informatieverstrekking over reorganisatievoorziening

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, reorganisatievoorziening

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, reorganisatievoorziening

text

IAS 37.85 a

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen,
reorganisatievoorziening

text

IAS 37.85 b

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.85 c

Verwachte vergoeding, reorganisatievoorziening

X

IAS 37.85 c

Informatieverstrekking over voorziening voor gerechtelijke procedures

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorziening voor gerechtelijke procedures

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, voorziening voor gerechtelijke procedures

text

IAS 37.85 a

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorziening voor
gerechtelijke procedures

text

IAS 37.85 b

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.85 c

Verwachte vergoeding, voorziening voor gerechtelijke procedures

X

IAS 37.85 c

Informatieverstrekking over voorziening voor verlieslatende contracten

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorziening voor verlieslatende contracten

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, voorziening voor verlieslatende contracten

text

IAS 37.85 a

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorziening voor
verlieslatende contracten

text

IAS 37.85 b

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.85 c

Verwachte vergoeding, voorziening voor verlieslatende contracten

X

IAS 37.85 c

Informatieverstrekking over voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
text
saneringskosten

IAS 37.85 a

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorziening voor
ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

IAS 37.85 b

Beschrijving van aard van verplichting, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

text

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten
Verwachte vergoeding, voorziening voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten
Informatieverstrekking over diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.85 c

X

IAS 37.85 c

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, diverse andere voorzieningen

text

IAS 37.85 a

Beschrijving van verwacht tijdstip van uitstromen, diverse andere voorzieningen

text

IAS 37.85 a

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, diverse andere
voorzieningen

text

IAS 37.85 b

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.85 c

Verwachte vergoeding, diverse andere voorzieningen

X

IAS 37.85 c

Informatieverstrekking over voorwaardelijke verplichtingen

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van garanties

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van voorwaardelijke verplichting uit hoofde van garanties

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van garanties text

IAS 37.86 c

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorwaardelijke
verplichting uit hoofde van garanties

text

IAS 37.86 b

Informatieverstrekking over garantie, voorwaardelijke verplichting

Informatieverstrekking over reorganisatie, voorwaardelijke verplichting

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
reorganisaties

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van voorwaardelijke verplichting uit hoofde van reorganisaties

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
reorganisaties

text

IAS 37.86 c

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorwaardelijke
verplichting uit hoofde van reorganisaties

text

IAS 37.86 b

Informatieverstrekking over gerechtelijke procedures, voorwaardelijke verplichting

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
gerechtelijke procedures

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van voorwaardelijke verplichting uit hoofde van gerechtelijke
procedures

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
gerechtelijke procedures

text

IAS 37.86 c

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorwaardelijke
verplichting uit hoofde van gerechtelijke procedures

text

IAS 37.86 b

Informatieverstrekking over verlieslatende contracten, voorwaardelijke verplichting

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
verlieslatende contracten

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van verlieslatende contracten voorwaardelijke verplichting

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
verlieslatende contracten

text

IAS 37.86 c
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Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorwaardelijke
verplichting uit hoofde van verlieslatende contracten

text

IAS 37.86 b

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting voor ontmantelings-,
herstel- en saneringskosten

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van voorwaardelijke verplichting voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, voorwaardelijke verplichting voor ontmantelings-,
herstel- en saneringskosten

text

IAS 37.86 c

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, voorwaardelijke
verplichting voor ontmantelings-, herstel- en saneringskosten

text

IAS 37.86 b

Informatieverstrekking over voorwaardelijke verplichting voor ontmantelings-, herstel- en
saneringskosten

Informatieverstrekking over aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van joint venture

explanatory text

IAS 31 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen van deelnemer in joint venture in verhouding
tot belangen in joint ventures

text

IAS 31.54 a

Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen die gezamenlijk met andere
deelnemers in joint venture zijn aangegaan

text

IAS 31.54 a, IAS 37.86

Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van joint ventures zelf

text

IAS 37.86, IAS 31.54 b

Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen waarbij deelnemer in joint venture
voorwaardelijk aansprakelijk is voor verplichtingen van andere deelnemers in joint venture

text

IAS 31.54 c

explanatory text

IAS 28 - Disclosure, IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde deelnemingen
die gezamenlijk met andere investeerders zijn aangegaan

text

IAS 37.86, IAS 28.40 a

Beschrijving van voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde deelnemingen waarvoor
entiteit hoofdelijk aansprakelijk is

text

IAS 28.40 b

Informatieverstrekking over aandeel in voorwaardelijke verplichtingen van geassocieerde
deelnemingen

Informatieverstrekking over andere voorwaardelijke verplichtingen

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van verplichting, andere voorwaardelijke verplichtingen

text

IAS 37.86

Uitleg over financieel effect van andere voorwaardelijke verplichtingen

text

IAS 37.86 a

Uitleg over mogelijkheid van vergoeding, andere voorwaardelijke verplichtingen

text

IAS 37.86 c

Indicatie van onzekerheden omtrent bedrag of tijdstip van uitstromen, andere voorwaardelijke
text
verplichtingen

IAS 37.86 b

Informatieverstrekking over voorwaardelijke activa

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Beschrijving van aard van voorwaardelijke activa

text

IAS 37.89

Uitleg over geschat financieel effect van voorwaardelijke activa

text

IAS 37.89

explanatory text

IAS 37 - Disclosure

Informatie over voorwaardelijke activa waarvoor vermelding niet uitvoerbaar is

text

IAS 37.91

Informatie over voorwaardelijke verplichtingen waarvoor vermelding niet uitvoerbaar is

text

IAS 37.91

Uitleg over reden voor weglaten van informatie over voorziening

text

IAS 37.92

Uitleg over reden voor weglaten van informatie over voorwaardelijke verplichting

text

IAS 37.92

Uitleg over reden voor weglaten van informatie over voorwaardelijk actief

text

IAS 37.92

Niet-vermelding van voorwaardelijke verplichtingen en activa

[831100] Toelichtingen - Klassen van opbrengsten
Klassen van opbrengsten

IAS 18 - Disclosure

Opbrengsten

IAS 18 - Disclosure

Opbrengsten uit verkoop van goederen

X

IAS 18.35 b (i)

Opbrengsten uit verrichten van diensten

X

IAS 18.35 b (ii)

Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden

X

IAS 18.35 b (ii) , IAS 11.39 a

Opbrengsten uit royalty's

X

IAS 18.35 b (iv)

Opbrengsten uit rente

X

IFRS 8.23 c, IFRS 8.28 e, IAS 18.35 b (iii)

Opbrengsten uit dividenden

X

IAS 18.35 b (v)

Andere opbrengsten

X

IAS 18.35 b

Totale opbrengsten

X

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten

IAS 18 - Disclosure

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, verkoop van goederen

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, verrichten van diensten

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, onderhanden projecten in
opdracht van derden

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, royalty's

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, rente

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, dividenden

X

IAS 18.35 c

Opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten, andere opbrengsten

X

IAS 18.35 c

Totale opbrengsten die voortvloeien uit ruil van goederen of diensten

X

IAS 18.35 c

[831110] Toelichtingen - Opbrengsten
Informatieverstrekking over opbrengsten

explanatory text

IAS 18 - Disclosure

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor opname van opbrengsten

text

IAS 18.35 a

Uitleg over opgenomen bedrag voor elke belangrijke opbrengstcategorie

text

IAS 18.35 b

[831400] Toelichtingen - Overheidssubsidies
Informatieverstrekking over overheidssubsidies

explanatory text

IAS 20 - Disclosure

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor overheidssubsidies

text

IAS 20.39 a

Beschrijving van aard en omvang van in de jaarrekening opgenomen overheidssubsidies

text

IAS 20.39 b

© IASCF

81

Indicatie van andere vormen van overheidssteun waarbij de entiteit rechtstreeks baat heeft gehad

text

IAS 20.39 b

Uitleg over niet-vervulde voorwaarden en andere voorwaardelijke gebeurtenissen verbonden aan
overheidssteun

text

IAS 20.39 c

[831700] Toelichtingen - Opgenomen opbrengsten uit onderhanden projecten in
opdracht van derden
Informatieverstrekking over opgenomen opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden

explanatory text

Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden

X

IAS 11 - Disclosure
IAS 18.35 b (ii) , IAS 11.39 a

Methoden gebruikt voor bepalen van opgenomen opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht
van derden

text

IAS 11.39 b

Methoden gebruikt voor bepalen van stadium van voltooiing van onderhanden project

text

IAS 11.39 c

[831710] Toelichtingen - Onderhanden projecten
Onderhanden projecten

IAS 11 - Disclosure

Gemaakte kosten en opgenomen winsten (min opgenomen verliezen)

X

IAS 11.40 a

Ontvangen vooruitbetalingen voor onderhanden projecten

X

IAS 11.40 b

Ingehouden bedragen voor onderhanden projecten

X

IAS 11.40 c

Brutobedrag dat door opdrachtgevers is verschuldigd voor onderhanden projecten als een actief

X

IAS 11.42 a

Brutobedrag dat aan opdrachtgevers is verschuldigd voor onderhanden projecten als een verplichting

X

IAS 11.42 b

[832000] Toelichtingen - Uitsplitsing van baten en lasten
Uitsplitsing van baten en lasten

IAS 1 - Structure and content

Materiële baten en lasten

IAS 1 - Structure and content

Afschrijvingen (terugnemingen) van voorraden

X

IAS 1.98 a

Afschrijvingen (terugnemingen) van materiële vaste activa

X

IAS 1.98 a

Lasten uit hoofde van reorganisatieactiviteiten

X

IAS 1.98 b

Terugneming van voorzieningen voor reorganisatiekosten

X

IAS 1.98 b

Winsten (Verliezen) op vervreemding van materiële vaste activa

X

IAS 1.98 c

Winsten (Verliezen) op vervreemding van beleggingen

X

IAS 1.98 d

Winsten (Verliezen) op vervreemding van andere vaste activa

X

IAS 1.98 c

Lasten (baten) uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IAS 1.98 e

Winsten (Verliezen) op gerechtelijke schikkingen

X

IAS 1.98 f

Andere terugnemingen van voorzieningen

X

IAS 1.98 g

Lasten volgens aard

IAS 1 - Structure and content

Wijzigingen in voorraden van gereed product en onderhanden werk

X

IAS 1.99, IAS 1.102

(X)

IAS 1.99, IAS 1.102

Gebruikte grond- en hulpstoffen

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

X

IAS 1.102, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.99

Afschrijvingskosten

X

IAS 1.102, IAS 1.99, IFRS 8.28 e

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies)

X

IAS 1.99, IAS 1.102

Andere lasten

X

IAS 1.102, IAS 1.99

Totale lasten, volgens aard

X

IAS 1.99

Andere werkzaamheden uitgevoerd door entiteit en geactiveerd

[832320] Toelichtingen - Baten, lasten, winsten of verliezen op financiële instrumenten
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Baten, lasten, winsten of verliezen van financiële instrumenten

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Winsten (Verliezen) op financiële instrumenten
Winsten (Verliezen) op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.20 a (i)

Winsten (Verliezen) op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

X

IFRS 7.20 a (i)

Totale winsten (verliezen) op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.20 a

Winsten (Verliezen) op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, bij eerste opname aangemerkt als

X

IFRS 7.20 a (i)

Winsten (Verliezen) op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening, geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden

X

IFRS 7.20 a (i)

Totale winsten (verliezen) op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.20 a

Winsten (Verliezen) op tot einde looptijd aangehouden beleggingen

X

IFRS 7.20 a (iii)

Winsten (Verliezen) op leningen en vorderingen

X

IFRS 7.20 a (iv)

Winsten (Verliezen) op voor verkoop beschikbare financiële activa

X

IFRS 7.20 a (ii)

Winsten (Verliezen) op herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór
belastingen

X

IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.91 b

Herclassificatieaanpassingen op voor verkoop beschikbare financiële activa, vóór belastingen

X

IAS 1.91 b, IFRS 7.20 a (ii) , IAS 1.92

X

IFRS 7.20 a (v)

Winsten (Verliezen) op financiële verplichtingen gewaard tegen geamortiseerde kostprijs
Rentebaten en rentelasten voor financiële activa of financiële verplichtingen niet gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening
Rentebaten voor financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening
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Rentelasten voor financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.20 b
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Baten uit en lasten van honoraria
Baten uit (lasten van) honoraria die ontstaan zijn uit financiële activa of financiële verplichtingen
die niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
winst-en-verliesrekening

X

IFRS 7.20 c (i)

Baten uit (lasten van) honoraria die ontstaan zijn uit trust- en fiduciaire activiteiten

X

IFRS 7.20 c (ii)

Opgebouwde rentebaten op financiële activa die een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Opgebouwde rentebaten op financiële activa die een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan

X

Bijzonder waardeverminderingsverlies, financiële activa

IFRS 7.20 d
IAS 36 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies op financiële activa

X

IFRS 7.20 e

[832390] Toelichtingen - Aard en omvang van risico's die voortvloeien uit financiële
instrumenten
explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Beschrijving van blootstelling aan risico

text

IFRS 7.33 a

Beschrijving van doelstellingen, beleid en processen voor beheersen van risico's

text

IFRS 7.33 b

Methoden gebruikt om risico te waarderen

text

IFRS 7.33 b

Wijzigingen in blootstelling aan risico's

text

IFRS 7.33 c

Wijzigingen in doelstellingen, beleid en processen met betrekking tot beheer van risico's

text

IFRS 7.33 c

Wijzigingen in methoden gebruikt voor meting van risico

text

IFRS 7.33 c

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Samenvattende kwantitatieve gegevens over blootstelling van entiteit aan risico

text

IFRS 7.34 a

Risicoconcentraties

text

IFRS 7.34 c

Aanvullende informatie over blootstelling van entiteit aan risico's

text

IFRS 7.35

Informatieverstrekking over kredietrisico

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Informatieverstrekking over aard en omvang van risico's die voortvloeien uit financiële instrumenten
Kwalitatieve toelichting

Kwantitatieve toelichting

Maximale blootstelling aan kredietrisico

X

IFRS 7.36 a

Beschrijving van onderpand dat tot zekerheid wordt gehouden en andere kredietbescherming text

IFRS 7.36 b

Informatie over kredietkwaliteit van financiële activa die niet vervallen zijn noch een bijzondere
text
waardevermindering hebben ondergaan

IFRS 7.36 c

Boekwaarde van financiële activa waarvoor heronderhandeling over de voorwaarden heeft
plaatsgevonden
Informatieverstrekking over financiële activa die vervallen zijn of een bijzondere
waardevermindering hebben ondergaan

X

IFRS 7.36 d

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Ouderdomsanalyse van financiële activa die vervallen zijn maar geen bijzondere
waardevermindering hebben ondergaan

text

IFRS 7.37 a

Analyse van financiële activa waarvan individueel is vastgesteld dat ze een bijzondere
waardevermindering hebben ondergaan

text

IFRS 7.37 b

Beschrijving en reële waarde van door de entiteit tot zekerheid gehouden onderpand en
andere kredietbescherming

text

IFRS 7.37 c

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.38 a

Beschrijving van beleid voor vervreemding van activa die niet onmiddellijk in geldmiddelen
text
kunnen worden omgezet of voor het gebruik ervan binnen haar activiteiten

IFRS 7.38 b

Informatieverstrekking over verkregen zekerheden en andere kredietbescherming
Beschrijving van aard en boekwaarde van verworven activa

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Vervaldaganalyse voor niet-afgeleide financiële verplichtingen

text

IFRS 7.39 a [2009-03-01]

Vervaldaganalyse voor afgeleide financiële verplichtingen

text

IFRS 7.39 b [2009-03-01]

Beschrijving van beheersing van liquiditeitsrisico

text

IFRS 7.39 a [2009-03-01]

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Gevoeligheidsanalyse voor elk type marktrisico

text

IFRS 7.40 a

Methoden en veronderstellingen gehanteerd bij opstellen van gevoeligheidsanalyse

text

IFRS 7.40 b

Wijzigingen in methoden en veronderstellingen gebruikt bij opstelling van
gevoeligheidsanalyse

text

IFRS 7.40 c

Beschrijving van reden voor wijziging van methoden en veronderstellingen gehanteerd bij
text
opstellen van gevoeligheidsanalyse

IFRS 7.40 c

Methoden gebruikt voor opstellen van gevoeligheidsanalyse die onderlinge
afhankelijkheden tussen risicovariabelen weergeeft

text

IFRS 7.41 a

Beperkingen die ertoe kunnen leiden dat informatie de reële waarde van de betrokken
activa en verplichtingen niet volledig weergeeft

text

IFRS 7.41 b

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

text

IFRS 7.42

Informatieverstrekking over liquiditeitsrisico

Informatieverstrekking over marktrisico
Informatieverstrekking over gevoeligheidsanalyse

Andere informatie over marktrisico's
Beschrijving van feit en reden waarom gevoeligheidsanalyses niet representatief zijn
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[832400] Toelichtingen - Hedge accounting
explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Beschrijving van type hedge

text

IFRS 7.22 a

Beschrijving van financiële instrumenten aangemerkt als hedging instrument

text

IFRS 7.22 b

Beschrijving van aard van gehedgede risico's

text

Informatieverstrekking over hedge accounting

Financiële instrumenten aangemerkt als hedginginstrumenten, tegen reële waarde

IFRS 7.22 c
X

IFRS 7.22 b

explanatory text

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Beschrijving van perioden waarin kasstromen naar verwachting zullen plaatsvinden

text

IFRS 7.23 a

Beschrijving van perioden waarin kasstromen winst of verlies zullen beïnvloeden

text

IFRS 7.23 a

Beschrijving van verwachte toekomstige transactie waarop voordien hedge accounting was
toegepast maar die naar verwachting niet meer zal plaatsvinden

text

IFRS 7.23 b

Beschrijving van bedrag dat van eigen vermogen is overgeboekt en opgenomen in initiële kostprijs
text
van gehedgede, zeer waarschijnlijke, verwachte toekomstige transactie

IFRS 7.23 e

Informatieverstrekking over kasstroomhedges

IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Reële-waardehedges
Winsten (Verliezen) op hedging instrument

X

IFRS 7.24 a (i)

Winsten (Verliezen) op gehedged item toerekenbaar aan gehedged risico

X

IFRS 7.24 a (ii)
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level of
disclosure

Ineffectiviteit van hedges
İn winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) op ineffectiviteit van kasstroomhedges

X

IFRS 7.24 b

Winsten (Verliezen) op ineffectiviteit van hedges van netto-investeringen in buitenlandse
activiteiten

X

IFRS 7.24 c

[832410] Toelichtingen - Bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming
[alternatief]
Bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies

IAS 36 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies volgens categorieën

IAS 36 - Disclosure
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure

In winst of verlies opgenomen of teruggenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures, IAS 40 - Disclosure, IAS
41 - Disclosure, IAS 36 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële vaste
activa

X

IAS 16.73 e (v) , IAS 36.126 a

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, financiële activa

X

IAS 36.126 a

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, goodwill

X

IFRS 3.75 e [2007-03-01] , IFRS 3.61

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere activa die
een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan

X

IAS 36.126 a

Totaal in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

X

IAS 36.126 a
IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies
Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële vaste activa

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
financiële activa

X

IAS 36.126 b

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan

X

IAS 36.126 b

Totale terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies

X

IAS 36.126 b

In niet-gerealiseerde resultaten opgenomen of teruggenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies

IAS 36 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten

IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure, IAS
36 - Disclosure, IAS 38 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, materiële vaste activa

X

IAS 36.126 c, IAS 16.73 e (iv)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, financiële activa

X

IAS 36.126 c

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten, andere activa die een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan

X

IAS 36.126 c

Totaal bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies
opgenomen resultaten

X

IAS 36.126 c

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten
Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële vaste activa
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Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, financiële activa

X

IAS 36.126 d

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst
of verlies opgenomen resultaten, andere activa die een bijzondere waardevermindering
hebben ondergaan

X

IAS 36.126 d

Totale terugneming van Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in
winst of verlies opgenomen resultaten

X

IAS 36.126 d

[832420] Toelichtingen - Bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming
Bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies

IAS 36 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies per klasse

IAS 36 - Disclosure

Bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële vaste activa

IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (v) , IAS 36.126 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
materiële vaste activa

X

IAS 36.126 b, IAS 16.73 e (vi)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, materiële vaste activa

X

IAS 36.126 c, IAS 16.73 e (iv)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, materiële vaste activa

X

IAS 16.73 e (iv) , IAS 36.126 d

Bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële vaste activa dan goodwill

IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere immateriële
vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iv)

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (v)

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere immateriële vaste activa dan goodwill

X

IAS 38.118 e (iii)

Bijzonder waardeverminderingsverlies, financiële activa

IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, financiële activa

X

IAS 36.126 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
financiële activa

X

IAS 36.126 b

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, financiële activa

X

IAS 36.126 c

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, financiële activa

X

IAS 36.126 d

Bijzonder waardeverminderingsverlies, goodwill

IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, goodwill

X

Bijzonder waardeverminderingsverlies, andere activa die een bijzondere
waardevermindering hebben ondergaan

IFRS 3.75 e [2007-03-01] , IFRS 3.61
IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies, andere activa die een
bijzondere waardevermindering hebben ondergaan

X

IAS 36.126 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies,
andere activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan

X

IAS 36.126 b

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten, andere activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan

X

IAS 36.126 c

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten, andere activa die een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan

X

IAS 36.126 d

Bijzonder waardeverminderingsverlies

IAS 36 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

X

IAS 36.126 a

Terugneming van in winst of verlies opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies

X

IAS 36.126 b

Bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of verlies opgenomen
resultaten

X

IAS 36.126 c

Terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies niet opgenomen in de in winst of
verlies opgenomen resultaten

X

IAS 36.126 d

[832480] Toelichtingen - Bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van
bijzonder waardeverminderingsverlies
Informatieverstrekking over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies

explanatory text

IAS 36 - Disclosure

Informatieverstrekking over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies voor te rapporteren segment

explanatory text

IAS 36.129

Informatieverstrekking over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies voor individueel actief of individuele kasstroomgenererende eenheid

explanatory text

IAS 36 - Disclosure

Uitleg over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies voor individueel actief, inclusief goodwill

text

IAS 36.130

Uitleg over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies voor kasstroomgenererende eenheid

text

IAS 36.130

Informatieverstrekking over bijzonder waardeverminderingsverlies en terugneming van bijzonder
waardeverminderingsverlies waarvoor individueel geen informatie is vermeld

explanatory text

IAS 36.131

Informatieverstrekking over goodwill niet toegerekend aan kasstroomgenererende eenheid

explanatory text

IAS 36.133

Informatieverstrekking over schattingen om realiseerbare waarde van kasstroomgenererende
eenheden te bepalen

explanatory text

IAS 36.134

Informatieverstrekking over toerekening aan meerdere kasstroomgenererende eenheden van goodwill
explanatory text
en immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur

IAS 36.135
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[832600] Toelichtingen - Financiële lease door lessee opgenomen als activa
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Door lessee als activa opgenomen financiële lease
Als materiële vaste activa opgenomen financiële lease, bruto

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als materiële vaste activa

X

IAS 17.31 a

Als immateriële vaste activa opgenomen financiële lease, bruto

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als immateriële vaste activa

X

IAS 17.31 a

Als vastgoedbelegging opgenomen financiële lease, bruto

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als vastgoedbeleggingen

X

IAS 17.31 a

Als biologische activa opgenomen financiële lease, bruto

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als biologische activa

X

IAS 17.31 a

Als andere activa opgenomen financiële lease, bruto

X

IAS 17.31 a

(X)

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als andere activa

X

IAS 17.31 a

Netto opgenomen financiële lease als activa

X

IAS 17.31 a

Als materiële vaste activa opgenomen financiële lease, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Als immateriële vaste activa opgenomen financiële lease, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Als vastgoedbelegging opgenomen financiële lease, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Als biologische activa opgenomen financiële lease, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

Als andere activa opgenomen financiële lease, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

[832620] Toelichtingen - Aansluiting van door lessee te betalen minimale financiëleleasebetalingen [alternatief]
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Aansluiting van door lessee te betalen minimale financiële-leasebetalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Aansluiting tegen einde van verslagperiode

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode niet later dan één jaar
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)

Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode later dan één jaar en niet later dan vijf jaar
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode later dan één jaar en niet
later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)

Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode later dan één jaar en
niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode later dan vijf jaar
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)

Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen

X

IAS 17.31 b

Toekomstige financieringskosten op financiële lease

X

IAS 17.31 b

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde

X

IAS 17.31 b

[832630] Toelichtingen - Aansluiting van door lessee te betalen minimale financiëleleasebetalingen
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Aansluiting van door lessee te betalen minimale financiële-leasebetalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Aansluiting door betalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode later dan één jaar en niet
later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)

Totale te betalen minimale financiële-leasebetalingen

X

IAS 17.31 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Toekomstige financieringskosten op financiële lease
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Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)

Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode later dan één jaar en
niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)

Toekomstige financieringskosten op financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)

Totale toekomstige financieringskosten op financiële lease

X

IAS 17.31 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde
Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
niet later dan één jaar

X

IAS 17.31 b (i)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (ii)

Te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan vijf jaar

X

IAS 17.31 b (iii)

Totale te betalen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde

X

IAS 17.31 b

[832650] Toelichtingen - Door lessee te betalen minimale leasebetalingen op grond van
niet-opzegbare operationele lease
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Te betalen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease door lessee
Te betalen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.35 a (i)

Te betalen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.35 a (ii)

Te betalen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.35 a (iii)

Totale te betalen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease

X

IAS 17.35 a

[832680] Toelichtingen - Financiële lease en operationele lease door lessee
Informatieverstrekking over financiële lease en operationele lease door lessee

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Als last opgenomen lease- en subleasebetalingen
Als last opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen, geclassificeerd als financiële lease

X

IAS 17.31 c

Als last opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen, geclassificeerd als operationele lease

X

IAS 17.35 c

Totale als lasten opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen

X

IAS 17.35 c, IAS 17.31 c

Als last opgenomen subleasebetalingen

X

IAS 17.35 c

Minimale operationele-leasebetalingen

X

IAS 17.35 c

Totale als last opgenomen lease- en subleasebetalingen

X

IAS 17.35 c

Informatieverstrekking over toekomstige verwachte te ontvangen minimale subleasebetalingen

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Verwachte toekomstige te ontvangen minimale subleasebetalingen op grond van niet-opzegbare
subleaseovereenkomsten, geclassificeerd als financiële lease

X

IAS 17.31 d

Verwachte toekomstige te ontvangen minimale subleasebetalingen op grond van niet-opzegbare
subleaseovereenkomsten, geclassificeerd als operationele lease

X

IAS 17.35 b

Informatieverstrekking over materiële leaseovereenkomsten door lessee

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees

Beschrijving van materiële leaseovereenkomsten door lessee geclassificeerd als financiële leases text

IAS 17.31 e

Beschrijving van materiële leaseovereenkomsten door lessee geclassificeerd als operationele
leases

IAS 17.35 d

text

[832720] Toelichtingen - Aansluiting van door lessor te ontvangen minimale financiëleleasebetalingen [alternatief]
Aansluiting van door lessor te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Aansluiting tegen einde van verslagperiode

IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode niet later dan één jaar
Bruto-investering in financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 a (i)

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 b

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 a (i)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode later dan één jaar en niet later dan vijf jaar
Bruto-investering in financiële lease, einde van periode later dan één jaar en niet later dan vijf
jaar

X

IAS 17.47 a (ii)

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode later dan één jaar en
niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 b

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 a (ii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Einde van periode later dan vijf jaar
Bruto-investering in financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 a (iii)

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 b

© IASCF

87

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan vijf jaar

X

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen

IAS 17.47 a (iii)
IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Bruto investering in financiële lease

X

IAS 17.47 a

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease

X

IAS 17.47 b

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde

X

IAS 17.47 a

[832730] Toelichtingen - Aansluiting van door lessor te ontvangen minimale financiëleleasebetalingen
Aansluiting van door lessor te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Aansluiting door betalingen
Bruto investering in financiële lease

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Bruto-investering in financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 a (i)

Bruto-investering in financiële lease, einde van periode later dan één jaar en niet later dan vijf
jaar

X

IAS 17.47 a (ii)

Bruto-investering in financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 a (iii)

Totale bruto investering in financiële lease

X

IAS 17.47 a

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 b

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode later dan één jaar en
niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 b

Onverdiende financieringsbaten op financiële lease, einde van periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 b

Totale onverdiende financieringsbaten op financiële lease

X

IAS 17.47 b
IAS 17 - Leases in the financial statements of
lessees, IAS 17 - Leases in the financial statements
of lessors

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde
Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
niet later dan één jaar

X

IAS 17.47 a (i)

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 a (ii)

Te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde, einde van periode
later dan vijf jaar

X

IAS 17.47 a (iii)

Totale te ontvangen minimale financiële-leasebetalingen, tegen contante waarde

X

IAS 17.47 a

[832750] Toelichtingen - Door lessor te ontvangen minimale leasebetalingen op grond
van niet-opzegbare operationele lease
Te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease door
lessor

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode niet later dan één jaar

X

IAS 17.56 a (i)

Te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode later dan één jaar en niet later dan vijf jaar

X

IAS 17.56 a (ii)

Te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease, einde van
periode later dan vijf jaar

X

IAS 17.56 a (iii)

Totale te ontvangen minimale leasebetalingen op grond van niet-opzegbare operationele lease

X

IAS 17.56 a

[832780] Toelichtingen - Financiële lease en operationele lease door lessor
Informatieverstrekking over financiële lease en operationele lease door lessor

explanatory text

Als bate opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors
IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Als bate opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen, geclassificeerd als financiële lease

X

IAS 17.47 e

Als bate opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen, geclassificeerd als operationele lease

X

IAS 17.56 b

Totale als baten opgenomen voorwaardelijke leasebetalingen

X

IAS 17.47 e, IAS 17.56 b

Informatieverstrekking over ongegarandeerde restwaarden en cumulatieve voorziening door lessor

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Uitleg over ongegarandeerde restwaarden die de lessor toekomen

text

IAS 17.47 c

Uitleg over cumulatieve voorziening voor oninbare te ontvangen minimale leasebetalingen

text

IAS 17.47 d

explanatory text

IAS 17 - Leases in the financial statements of lessors

Beschrijving van materiële leaseovereenkomsten door lessor geclassificeerd als financiële leases

text

IAS 17.47 c

Beschrijving van materiële leaseovereenkomsten door lessor geclassificeerd als operationele
leases

text

IAS 17.56 c

Informatieverstrekking over materiële leaseovereenkomsten door lessor

[834100] Toelichtingen - Klassen van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Klassen van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

IAS 19 - Short-term employee benefits

Lonen en salarissen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Andere kortetermijnpersoneelsbeloningen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Lasten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding, toegezegde-bijdragenregelingen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Lasten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding, toegezegd-pensioenregelingen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Last uit hoofde van ontslagvergoedingen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits, IAS 19.142

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties

X

IAS 19 - Short-term employee benefits, IFRS 2.51 a

Andere langetermijnbeloningen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Andere personeelskosten

X

IAS 19 - Short-term employee benefits

Totale lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

X

IAS 1.102, IAS 19 - Short-term employee benefits,
IAS 1.99

[834120] Toelichtingen - Op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten
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Informatieverstrekking over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

Informatieverstrekking over aard en omvang van op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten

explanatory text

IFRS 2.44

Informatieverstrekking over aantal en gewogen gemiddelde uitoefenprijzen van aandelenopties

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Informatieverstrekking over toegekende aandelenopties
Uitleg over toegekende aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst
Aantal toegekende aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (ii)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van toegekende aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (ii)

Informatieverstrekking over opgegeven aandelenopties
Uitleg over opgegeven aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Aantal opgegeven aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (iii)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van opgegeven aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (iii)

Informatieverstrekking over uitgeoefende aandelenopties
Uitleg over uitgeoefende aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Aantal uitgeoefende aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (iv)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitgeoefende aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (iv)

Informatieverstrekking over vervallen aandelenopties
Uitleg over vervallen aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Aantal vervallen aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (v)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van vervallen aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (v)

Informatieverstrekking over uitoefenbare aandelenopties
Uitleg over uitoefenbare aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Aantal uitoefenbare aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (vii)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitoefenbare aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (vii)

Informatieverstrekking over uitstaande aandelenopties
Uitleg over uitstaande aandelenopties in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingsovereenkomst

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.45 a

Aantal uitstaande aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (i) , IFRS 2.45 b (vi)

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van uitstaande aandelenopties

X.XX

IFRS 2.45 b (i) , IFRS 2.45 b (vi)

Beschrijving van bandbreedte van uitoefenprijzen van uitstaande aandelenopties, op aandelen
text
gebaseerde betalingsovereenkomst

IFRS 2.45 d

Beschrijving van gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd van uitstaande
aandelenopties

text

IFRS 2.45 d

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

Bepaling van reële waarde van ontvangen goederen of diensten of reële waarde van eigenvermogensinstrumenten toegekend in het kader van op aandelen gebaseerde betalingen

text

IFRS 2.46

Uitleg over indirecte waardering van reële waarde van ontvangen goederen of diensten

text

IFRS 2.47

Uitleg over directe bepaling van reële waarde van ontvangen goederen of diensten

text

IFRS 2.48

Beschrijving van reden waarom reële waarde van ontvangen goederen of diensten niet
betrouwbaar kan worden geschat

text

IFRS 2.49

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.50

Informatieverstrekking over bepaling van reële waarde van ontvangen goederen of diensten of reële
waarde van toegekende eigen-vermogensinstrumenten in het kader van op aandelen gebaseerde
betalingen

Informatieverstrekking over effect van op aandelen gebaseerde betalingen op winst of verlies en op
financiële positie
Informatieverstrekking over effect van op aandelen gebaseerde betalingen op winst of verlies
Uitleg over effect van op aandelen gebaseerde betalingen op winst of verlies
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties

X

Informatieverstrekking over effect van op aandelen gebaseerde betalingen op jaarrekening
Uitleg over effect van op aandelen gebaseerde betalingen op financiële posities

IAS 19 - Short-term employee benefits, IFRS 2.51 a

explanatory text

IFRS 2 - Disclosures

text

IFRS 2.50

Verplichtingen die voortvloeien uit op aandelen gebaseerde betalingstransacties

X

IFRS 2.51 b (i)

Intrinsieke waarde van verplichtingen die voortvloeien uit op aandelen gebaseerde
betalingstransacties waarvoor recht van tegenpartij op geldmiddelen of andere activa
onvoorwaardelijk is geworden

X

IFRS 2.51 b (ii)

[834140] Toelichtingen - Ontslagvergoedingen
Informatieverstrekking over ontslagvergoedingen

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

Beschrijving van aard van verplichting, voorwaardelijke verplichting uit hoofde van
ontslagvergoedingen

text

IAS 19.141

Beschrijving van informatie over ontslagvergoedingen voor managers op sleutelposities

text

IAS 19.143

explanatory text

IAS 19 - Termination benefits

text

IAS 19.142

Informatieverstrekking over voorwaardelijke verplichting voor ontslagvergoedingen

Informatieverstrekking over lasten uit hoofde van ontslagvergoedingen
Beschrijving van aard van last uit hoofde van ontslagvergoedingen
Last uit hoofde van ontslagvergoedingen

X

IAS 19 - Short-term employee benefits, IAS 19.142

[834210] Toelichtingen - Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
en reële waarde van fondsbeleggingen van toegezegd-pensioenregeling
Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en reële waarde van
fondsbeleggingen van toegezegd-pensioenregeling
Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde
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Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of
gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d, IAS 19.120A p (i) ,
IAS 19.120A f
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Fondsbeleggingen en restitutierechten, tegen reële waarde
Fondsbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Restitutierechten, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A f (iv) , IAS 19.120A e

[834220] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in contante waarde van
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [alternatief]
Aansluiting van wijzigingen in contante waarde van brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of
gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Totale toename (afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (i) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van rentekosten
Toename (Afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Toename (Afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Totale toename (afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IFRS 6 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IAS
38 - Disclosure

Verwervingen via bedrijfscombinaties
Verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

Totale verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (viii) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Afname (toename) als gevolg van actuariële baten (lasten)
Afname (toename) als gevolg van actuariële baten (lasten), brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

Afname (toename) als gevolg van actuariële baten (lasten), brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

Totale afname (toename) als gevolg van actuariële baten (lasten), brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Bijdragen door deelnemers aan regeling
Bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)

Bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)

Totale bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Afname als gevolg van betaalde vergoedingen
Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

Totale afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd
Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd, brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking
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IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)
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Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd, brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)

Totale toename (afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Afname (toename) als gevolg van inperkingen en afwikkelingen

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Afname (toename) als gevolg van inperkingen
Afname (toename) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ix)

Afname (toename) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ix)

Totale afname (toename) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Afname (toename) als gevolg van afwikkelingen
Afname (toename) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Afname (toename) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Totale afname (toename) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IFRS 6 - Disclosure,
IAS 16 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure, IAS 41 - Disclosure, IFRS
3 - Disclosures [2007-03-01] , IAS 38 - Disclosure

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Totale toename (afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (v) , IAS 19.120A d

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen
contante waarde

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen
zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen
met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Totale wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen
contante waarde

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

[834230] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in contante waarde van
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
Aansluiting van wijzigingen in contante waarde van brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van
regelingen zonder kapitaaldekking

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Toename (Afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)

Toename (Afname) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ix)

Toename (Afname) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Toename (Afname) als gevolg van actuariële lasten (baten), brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking
Bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking
Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking
Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd, brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten van regelingen zonder kapitaaldekking
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Totale wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van
regelingen zonder kapitaaldekking

X

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van
regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of
gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (i)

Toename (Afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (viii)

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)

Toename (Afname) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ix)

Toename (Afname) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (v)

Totale wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van
regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Toename (Afname) als gevolg van actuariële lasten (baten), brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking
Bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking
Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke kapitaaldekking
Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd, brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van regelingen met volledige of gedeeltelijke
kapitaaldekking

Wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen
contante waarde

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Toename (Afname) als gevolg van aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten,
brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (i) , IAS 19.120A d

Toename (Afname) als gevolg van rentekosten, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (ii)

Verwervingen via bedrijfscombinaties, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (viii) , IAS 19.120A d

(X)

IAS 19.120A c (iv) , IAS 19.120A d

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (iii)

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vi)

X

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (vii)

Toename (Afname) als gevolg van inperkingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

(X)

IAS 19.120A c (ix) , IAS 19.120A d

Toename (Afname) als gevolg van afwikkelingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde

(X)

IAS 19.120A d, IAS 19.120A c (x)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, brutoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c (v) , IAS 19.120A d

Totale wijzigingen in brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen
contante waarde

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d

Toename (Afname) als gevolg van actuariële lasten (baten), brutoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde
Bijdragen door deelnemers aan regeling, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde
Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten, tegen contante waarde
Toename (Afname) als gevolg van pensioenkosten van verstreken diensttijd, brutoverplichting
uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

[834330] Toelichtingen - Aansluiting van wijzigingen in reële waarde van
fondsbeleggingen
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Aansluiting van wijzigingen in reële waarde van fondsbeleggingen

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans, IAS 37 - Disclosure, IAS 16 - Disclosure,
IAS 41 - Disclosure, IFRS 7 - Classes of
financial instruments and level of disclosure, IAS
38 - Disclosure, IAS 1 - Structure and content,
IFRS 6 - Disclosure, IFRS 3 - Disclosures, IAS
40 - Disclosure

Aansluiting

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Wijzigingen in fondsbeleggingen, tegen reële waarde
Toename (Afname) als gevolg van actuariële baten (lasten), fondsbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (ii)

Toename (Afname) als gevolg van bedrijfscombinaties, fondsbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van verwacht rendement, fondsbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (i)

Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, fondsbeleggingen, tegen reële waarde

(X)

IAS 19.120A e (vi)

Toename (Afname) als gevolg van bijdragen door deelnemers aan regeling,
fondsbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e (v)

Toename (Afname) als gevolg van bijdragen door werkgever, fondsbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, fondsbeleggingen, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (iii)

(X)

IAS 19.120A e (viii)

Toename (Afname) als gevolg van afwikkelingen, fondsbeleggingen, tegen reële waarde
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Totale wijzigingen in fondsbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Wijzigingen in restitutierechten, tegen reële waarde
Toename (Afname) als gevolg van actuariële baten (lasten), restitutierechten, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (ii)

Toename (Afname) als gevolg van bedrijfscombinaties, restitutierechten, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e (vii)

Toename (Afname) als gevolg van verwacht rendement, restitutierechten, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e (i)

(X)

IAS 19.120A e (vi)

Toename (Afname) als gevolg van bijdragen door deelnemers aan regeling, restitutierechten,
tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e (v)

Toename (Afname) als gevolg van bijdragen door werkgever, restitutierechten, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (iv)

Toename (Afname) als gevolg van nettowisselkoersverschillen, restitutierechten, tegen reële
waarde

X

IAS 19.120A e (iii)

(X)

IAS 19.120A e (viii)

Afname als gevolg van betaalde vergoedingen, restitutierechten, tegen reële waarde

Toename (Afname) als gevolg van afwikkelingen, restitutierechten, tegen reële waarde
Totale wijzigingen in restitutierechten, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A e

[834400] Toelichtingen - Ervaringsaanpassingen op fondsbeleggingen en verplichtingen
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Ervaringsaanpassingen op fondsbeleggingen en -verplichtingen
Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d, IAS 19.120A p (i) ,
IAS 19.120A f

Fondsbeleggingen, tegen reële waarde

X

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Surplus (tekort) in regeling

X

IAS 19.120A p (i)

Ervaringsaanpassingen op fondsverplichtingen

X

IAS 19.120A p (ii)

Ervaringsaanpassingen op fondsbeleggingen

X

IAS 19.120A p (ii)

[834420] Toelichtingen - Aansluiting van nettoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Aansluiting van verplichting (actief) van toegezegd-pensioenregelingen
X

IAS 19.120A c, IAS 19.120A d, IAS 19.120A p (i) ,
IAS 19.120A f

Fondsbeleggingen, tegen reële waarde

(X)

IAS 19.120A p (i) , IAS 19.120A e, IAS 19.120A f

Restitutierechten, tegen reële waarde

(X)

IAS 19.120A f (iv) , IAS 19.120A e

Niet-opgenomen actuariële lasten (baten)

(X)

IAS 19.120A f (i)

Niet-opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd

X

IAS 19.120A f (ii)

Niet-opgenomen activa van toegezegd-pensioenregelingen

(X)

IAS 19.120A f (iii)

Andere bedragen opgenomen voor toegezegd-pensioenregelingen

X

IAS 19.120A f (v)

Verplichting (actief) van toegezegd-pensioenregelingen

X

IAS 19.120A f

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, tegen contante waarde

[834440] Toelichtingen - Opgenomen activa, verplichtingen en lasten van toegezegdpensioenregelingen
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Opgenomen activa en verplichtingen van toegezegd-pensioenregelingen
Opgenomen verplichtingen, toegezegd-pensioenregeling
Opgenomen activa, toegezegd-pensioenregeling
Verplichting (actief) van toegezegd-pensioenregelingen

X

IAS 19.120A f

(X)

IAS 19.120A f

X

IAS 19.120A f
IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Opgenomen lasten van toegezegd-pensioenregelingen
Aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten, toegezegd-pensioenregeling

X

IAS 19.120A g (i)

Rentekosten, toegezegd-pensioenregeling

X

IAS 19.120A g (ii)

Verwacht rendement op fondsbeleggingen, toegezegd-pensioenregeling

(X)

IAS 19.120A g (iii)

Verwacht rendement op opgenomen activa voor restitutierecht, toegezegd-pensioenregeling

(X)

IAS 19.120A g (iv)

İn winst of verlies opgenomen actuariële lasten (baten), toegezegd-pensioenregeling

(X)

IAS 19.120A g (v)

X

IAS 19.120A g (vi)

Effect van in winst of verlies opgenomen inperking en afwikkeling, toegezegd-pensioenregeling

(X)

IAS 19.120A g (vii)

Gevolgen van limiet in IAS 19 alinea 58(b)

(X)

IAS 19.120A g (viii)

İn winst of verlies opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd, toegezegd-pensioenregeling

İn winst of verlies opgenomen lasten van toegezegd-pensioenregelingen

X

IAS 19.120A g

[834480] Toelichtingen - Toegezegd-pensioenregelingen
explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor toegezegd-pensioenregelingen

text

IAS 19.120A a

Beschrijving van type regeling

text

IAS 19.120A b

Analyse van brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

text

IAS 19.120A d

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten

text

IAS 19.120A n (i)

Actuariële veronderstelling van verwachte rendementen op fondsbeleggingen

text

IAS 19.120A n (ii)

Actuariële veronderstelling van verwachte rendementen op als actief opgenomen restitutierecht

text

IAS 19.120A n (iii)

Actuariële veronderstelling van verwachte procentuele salarisstijgingen

text

IAS 19.120A n (iv)

Informatieverstrekking over toegezegd-pensioenregelingen
Informatieverstrekking over grondslag voor financiële verslaggeving en beschrijving van type regeling

Informatieverstrekking over voornaamste actuariële veronderstellingen
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Actuariële veronderstelling van procentuele ontwikkeling van kosten voor medische verzorging

text

IAS 19.120A n (v)

Andere belangrijke actuariële veronderstellingen

text

IAS 19.120A n (vi)

Informatieverstrekking over opgenomen activa en verplichtingen van toegezegd-pensioenregelingen

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Informatieverstrekking over in winst of verlies opgenomen lasten uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen en gebruikte posten

explanatory text

IAS 19.120A g

Informatieverstrekking over winsten en verliezen op toegezegd-pensioenregelingen opgenomen in
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Informatieverstrekking over categorie van fondsbeleggingen

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Beschrijving van percentage of bedrag dat elke belangrijke categorie bijdraagt tot reële waarde
van totale fondsbeleggingen

text

IAS 19.120A j

Beschrijving van bedragen van eigen financiële instrumenten van entiteit opgenomen in reële
waarde van fondsbeleggingen

text

IAS 19.120A k (i)

Beschrijving van bedragen van door entiteit gebruikte onroerende zaak opgenomen in reële
waarde van fondsbeleggingen

text

IAS 19.120A k (ii)

Beschrijving van bedragen van andere door entiteit gebruikte activa opgenomen in reële waarde
van fondsbeleggingen

text

IAS 19.120A k (ii)

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

text

IAS 19.120A l

Informatieverstrekking over verwacht rendement en effectief rendement op fondsbeleggingen
Beschrijving van grondslag gebruikt voor bepaling van verwacht rendement op beleggingen

Beschrijving van als actief opgenomen effectief rendement op fondsbeleggingen en restitutierecht text
Informatieverstrekking over effect van wijzigingen van één procentpunt in veronderstelde procentuele
ontwikkeling van kosten voor medische verzorging

IAS 19.120A m

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: defined benefit
plans

Uitleg over effect van stijging van één procentpunt, totale aan dienstjaar toegerekende
pensioenkosten en rentekosten

text

IAS 19.120A o (i)

Uitleg over effect van daling van één procentpunt, totale aan dienstjaar toegerekende
pensioenkosten en rentekosten

text

IAS 19.120A o (i)

Uitleg over effect van stijging van één procentpunt, cumulatieve verplichting uit hoofde van
vergoedingen na uitdiensttreding voor medische kosten

text

IAS 19.120A o (ii)

Uitleg over effect van daling van één procentpunt, cumulatieve verplichting uit hoofde van
vergoedingen na uitdiensttreding voor medische kosten

text

IAS 19.120A o (ii)

Informatieverstrekking over schatting van bijdragen die naar verwachting aan regeling zullen worden
betaald tijdens jaarperiode die aanvangt na verslagperiode

explanatory text

IAS 19.120A q

Informatieverstrekking over collectieve regelingen van meerdere werkgevers

explanatory text

IAS 19 - Post-employment benefits: distinction
between defined contribution plans and defined
benefit plans

Beschrijving van feit dat collectieve regeling van meerdere werkgevers een toegezegdpensioenregeling is

text

IAS 19.30 b (i)

Beschrijving van reden waarom onvoldoende informatie beschikbaar is om collectieve regeling
van meerdere werkgevers administratief te verwerken als toegezegd-pensioenregeling

text

IAS 19.30 b (ii)

Beschrijving van informatie over surplus of tekort van collectieve regeling van meerdere
werkgevers

text

IAS 19.30 c (i)

Beschrijving van grondslag gebruikt voor bepaling van overschot of tekort van collectieve regeling
text
van meerdere werkgevers

IAS 19.30 c (ii)

Implicaties van surplus of tekort op collectieve regeling van meerdere werkgevers voor entiteit

text

IAS 19.30 c (iii)

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

[835110] Toelichtingen - Winstbelasting
Informatieverstrekking over winstbelasting
Belangrijkste componenten van belastinglasten (-baten)

IAS 12 - Disclosure

Lasten (baten) uit hoofde van belastingen over de verslagperiode

X

IAS 12.80 a

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

X

IAS 12.80 b

Andere componenten van lasten (baten) uit hoofde van belastingen over de verslagperiode

X

IAS 12.80

Uitgestelde belastinglasten (-baten) met betrekking tot ontstaan en afwikkeling van tijdelijke
verschillen

X

IAS 12.80 c

Uitgestelde belastinglasten (-baten) met betrekking tot wijzigingen van belastingtarieven of
heffingen van nieuwe belastingen

X

IAS 12.80 d

Belastingvoordeel dat voortvloeit uit voorheen niet-opgenomen fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar
tegoed of tijdelijk verschil uit een voorgaande periode dat wordt aangewend om lasten uit hoofde
van belastingen over de verslagperiode te verminderen

(X)

IAS 12.80 e

Belastingvoordeel dat voortvloeit uit voorheen niet-opgenomen fiscaal verlies, fiscaal verrekenbaar
tegoed of tijdelijk verschil uit een voorgaande periode dat wordt aangewend om uitgestelde
belastinglasten te verminderen

(X)

IAS 12.80 f

Uitgestelde belastinglasten die voortvloeien uit afschrijving of terugneming van afschrijving van
uitgestelde belastingvordering

X

IAS 12.80 g

İn winst of verlies opgenomen belastinglasten (-baten) met betrekking tot wijzigingen in
grondslagen voor financiële verslaggeving en fouten

X

IAS 12.80 h

Andere componenten van uitgestelde belastinglasten (-baten)

X

IAS 12.80

Totale belastinglasten (-baten)

X

IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79, IAS 12.81 c (i)

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen en uitgestelde belastingen
met betrekking tot direct in het eigen vermogen verwerkte posten

IAS 12 - Disclosure

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen met betrekking tot
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte posten

X

IAS 12.81 a

Uitgestelde belasting met betrekking tot rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte posten

X

IAS 12.81 a
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Totaalbedrag van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen en
uitgestelde belastingen die betrekking hebben op posten die direct in het eigen vermogen worden
verwerkt

X

Winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

IAS 12.81 a
IAS 1 - Structure and content, IAS 12 - Disclosure

Winstbelasting met betrekking tot wisselkoersverschillen bij omrekening van niet-gerealiseerde
resultaten

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot voor verkoop beschikbare financiële activa van nietgerealiseerde resultaten

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot kasstroomhedges van niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot wijzigingen in herwaarderingsreserve van niet-gerealiseerde
resultaten

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen van niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot andere componenten van niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.90

Samengevoegde winstbelasting met betrekking tot componenten van niet-gerealiseerde resultaten

X

IAS 1.90, IAS 12.81 ab

X

IAS 1.90

Winstbelasting met betrekking tot aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die administratief worden verwerkt volgens de equity-methode
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

IAS 12 - Disclosure

Uitgestelde belastingvorderingen

(X)

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Uitgestelde belastingverplichtingen

X

IAS 1.56, IAS 1.54 o, IAS 12.81 g (i)

Netto uitgestelde belastingverplichting (-vordering)

X

IAS 12.81 g (i)

Uitgestelde belastinglasten (-baten)

IAS 12 - Disclosure

Uitgestelde belastinglasten (-baten)

X

Belastinglasten van beëindigde bedrijfsactiviteit

IAS 12.81 g (ii)
IAS 12 - Disclosure

Belastinglasten met betrekking tot winst (verlies) op beëindiging

X

IAS 12.81 h (i)

Belastinglasten met betrekking tot winst (verlies) uit normale bedrijfsactiviteiten van beëindigde
bedrijfsactiviteiten

X

IAS 12.81 h (ii)

Informatieverstrekking over wijzigingen in belastingtarieven die tijdens de vorige verslagperiode golden explanatory text
Uitleg over wijzigingen in belastingtarieven die tijdens de vorige verslagperiode golden

text

IAS 12 - Disclosure
IAS 12.81 d

Informatieverstrekking over verrekenbare tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde fiscale verliezen,
explanatory text
ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is
opgenomen

IAS 12 - Disclosure

Verrekenbare tijdelijke verschillen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen

X

IAS 12.81 e

Niet-gecompenseerde fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is
opgenomen

X

IAS 12.81 e

Ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is
opgenomen

X

IAS 12.81 e

Uitleg over bedrag en datum van verrekenbare tijdelijke verschillen, niet-gecompenseerde
fiscale verliezen, ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden waarvoor geen uitgestelde
belastingvordering is opgenomen
Informatieverstrekking over tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in
dochterondernemingen, filialen en geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures
waarvoor geen uitgestelde belastingverplichting is opgenomen

text

IAS 12.81 e

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

Tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, filialen en
geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures
Uitleg over tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen,
filialen en geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures
Informatieverstrekking over fiscale gevolgen van niet als verplichting opgenomen dividenden
voorgesteld of gedeclareerd vóór goedkeuring van jaarrekening voor publicatie

X
text

IAS 12.81 f

explanatory text

IAS 12 - Disclosure

Fiscale gevolgen van niet als verplichting opgenomen dividenden voorgesteld of gedeclareerd
vóór goedkeuring van jaarrekening voor publicatie
Uitleg over fiscale gevolgen van niet als verplichting opgenomen dividenden voorgesteld of
gedeclareerd vóór goedkeuring van jaarrekening voor publicatie
Informatieverstrekking over uitgestelde belasting met betrekking tot bedrijfscombinaties

X
text

IAS 12.81 i
IAS 12.81 i

explanatory text

Wijziging in bedrag opgenomen voor uitgestelde belastingvordering vóór overname
Uitleg over wijziging in bedrag opgenomen voor uitgestelde belastingvordering vóór overname

IAS 12.81 f

X

IAS 12 - Disclosure
IAS 12.81 j

text

IAS 12.81 j

Beschrijving van gebeurtenis of verandering van omstandigheden die heeft geleid tot opname van
text
uitgestelde belastingvoordelen verworven in bedrijfscombinatie na overnamedatum

IAS 12.81 k

Informatieverstrekking over aanwijzingen die opname ondersteunen van uitgestelde
belastingvorderingen afhankelijk van toekomstige fiscale winsten en entiteit heeft in lopende of
voorgaande periode een verlies geleden

explanatory text

IAS 12.82

Informatieverstrekking over aard van potentiële fiscale gevolgen van uitkering van dividend

explanatory text

IAS 12.82A

Informatieverstrekking over bedragen van potentiële fiscale gevolgen die praktisch gezien te bepalen
zijn

explanatory text

IAS 12.82A

[835130] Toelichtingen - Aansluiting tussen belastinglasten (-baten) en commerciële
winst vermenigvuldigd met geldend(e) belastingtarief(belastingtarieven)
Aansluiting tussen commerciële winst en belastinglasten (-baten)

IAS 12 - Disclosure

Aansluiting van commerciële winst vermenigvuldigd met geldende belastingtarieven

IAS 12 - Disclosure

Belastinglasten (-baten) tegen geldend belastingtarief

X

IAS 12.81 c (i)

Fiscale gevolgen van opbrengsten vrijgesteld van belastingen

X

IAS 12.81 c (i)

Fiscale gevolgen van lasten niet aftrekbaar bij bepalen van fiscale winst (fiscaal verlies)

X

IAS 12.81 c (i)

Fiscale gevolgen van fiscale verliezen

X

IAS 12.81 c (i)

Fiscale gevolgen van buitenlandse belastingtarieven

X

IAS 12.81 c (i)

Fiscale gevolgen van wijziging in belastingtarief

X

IAS 12.81 c (i)

Andere fiscale gevolgen voor aansluiting tussen commerciële winst en belastinglasten (-baten)

X

IAS 12.81 c (i)
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Totale belastinglasten (-baten)

X

IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79, IAS 12.81 c (i)

[835140] Toelichtingen - Aansluiting tussen commerciële winst en belastinglasten (baten), gemiddeld effectief belastingtarief en geldend belastingtarief
Aansluiting tussen commerciële winst en belastinglasten (-baten)

IAS 12 - Disclosure

Aansluiting van gemiddeld effectief belastingtarief en geldend belastingtarief

IAS 12 - Disclosure

Commerciële winst

X

IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.81 c (i)

Geldend belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effect van opbrengsten vrijgesteld van belastingen op belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effect van lasten niet aftrekbaar bij bepalen van fiscale winst (fiscaal verlies) op belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effect van fiscale verliezen op belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effect van buitenlandse belastingtarieven op belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Effect van wijziging in belastingtarief op belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Andere gevolgen van belastingtarieven voor aansluiting tussen commerciële winst en
belastinglasten (-baten)

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Totaal gemiddeld effectief belastingtarief

X.XX

IAS 12.81 c (ii)

Belastinglasten (-baten)

X

IAS 12.81 c (ii) , IAS 12.79, IAS 12.81 c (i)

[836200] Toelichtingen - Financieringskosten
Informatieverstrekking over financieringskosten

explanatory text

Geactiveerde financieringskosten

X

Activeringspercentage van financieringskosten die in aanmerking komen voor activering

IAS 23 - Disclosure
IAS 23.5, IAS 23.26 a

text

IAS 23.26 b

explanatory text

IFRS 4 - Disclosure

explanatory text

IFRS 4.36

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor verzekeringscontracten

text

IFRS 4.37 a

Uitleg over activa, verplichtingen, baten en lasten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

text

IFRS 4.37 b

Uitleg over veronderstellingen bij waardering van verzekeringsactiva en -verplichtingen

text

IFRS 4.37 c

Uitleg over effect van wijzigingen in veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de waardering
text
van verzekeringsactiva en verzekeringsverplichtingen

IFRS 4.37 d

Aanvullende informatie over bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten

text

IFRS 4.37

explanatory text

IFRS 4.38

Beschrijving van doelstellingen, beleid en processen voor beheersen van risico's die voortvloeien
uit verzekeringscontracten en methoden gebruikt om die risico's te beheersen

text

IFRS 4.39 a

Informatieverstrekking over verzekeringsrisico

explanatory text

IFRS 4.39 c

explanatory text

IFRS 4.39 c (i)

Analyse van gevoeligheid voor verzekeringsrisico

text

IFRS 4.39A a

Kwalitatieve informatie over gevoeligheid, en informatie over de voorwaarden van
verzekeringscontracten die een materieel effect hebben

text

IFRS 4.39A b

Beschrijving van concentraties van verzekeringsrisico

text

IFRS 4.39 c (ii)

Informatieverstrekking over werkelijke claims vergeleken met vorige schattingen

explanatory text

IFRS 4.39 c (iii)

Informatieverstrekking over kredietrisico van verzekeringscontracten

explanatory text

IFRS 4.39 d

Informatieverstrekking over liquiditeitsrisico van verzekeringscontracten

explanatory text

IFRS 4.39 d

Informatieverstrekking over marktrisico van verzekeringscontracten

explanatory text

IFRS 4.39 d

explanatory text

IAS 33 - Disclosure

[836500] Toelichtingen - Verzekeringscontracten
Informatieverstrekking over verzekeringscontracten
Informatieverstrekking over bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Informatieverstrekking over aard en omvang van risico's die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Informatieverstrekking over gevoeligheid voor verzekeringsrisico

[838000] Toelichtingen - Winst per aandeel
Informatieverstrekking over winst per aandeel
Gewone winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Gewone winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst per aandeel

IAS 1 - Structure and content, IAS 33 - Disclosure

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.66

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

X.XX

IAS 33.68

Verwaterde winst (verlies) per aandeel

X.XX

IAS 33.66

Winst (verlies), toerekenbaar aan houders van gewone aandelen van moedermaatschappij

IAS 33 - Disclosure

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan houders van gewone
aandelen van moedermaatschappij

X

IAS 33.70 a

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan houders van gewone aandelen
van moedermaatschappij

X

IAS 33.70 a

Winst (verlies), toerekenbaar aan houders van gewone aandelen van moedermaatschappij

X

IAS 33.70 a

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan houders van gewone
aandelen van moedermaatschappij inclusief verwaterend effect

X

IAS 33.70 a

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan houders van gewone aandelen
van moedermaatschappij inclusief verwaterend effect

X

IAS 33.70 a

Winst (verlies), toerekenbaar aan houders van gewone aandelen van moedermaatschappij
inclusief verwaterend effect

X

IAS 33.70 a

Gewogen gemiddelde aandelen en aangepast gewogen gemiddelde aandelen

IAS 33 - Disclosure

Gewogen gemiddelde aandelen

shares

IAS 33.70 b

Aangepaste gewogen gemiddelde aandelen

shares

IAS 33.70 b

explanatory text

IAS 33 - Disclosure

text

IAS 33.70 a

Informatieverstrekking over aansluiting van teller en noemer voor berekening van winst per aandeel
Uitleg over aanpassingen van teller bij berekening van gewone winst per aandeel

© IASCF

96

Uitleg over aanpassingen van noemer bij berekening van gewone winst per aandeel

text

IAS 33.70 b

Uitleg over aanpassingen van teller bij berekening van verwaterde winst per aandeel

text

IAS 33.70 a

Uitleg over aanpassingen van noemer bij berekening van verwaterde winst per aandeel

text

IAS 33.70 b

Informatieverstrekking over instrumenten met potentieel toekomstig verwaterend effect niet
opgenomen in berekening van verwaterde winst per aandeel

explanatory text

IAS 33.70 c

Informatieverstrekking over transacties na verslagperiode met belangrijke wijziging in aantal gewone
aandelen of potentiële uitstaande gewone aandelen

explanatory text

IAS 33 - Disclosure

Beschrijving van transacties na verslagperiode met belangrijke wijziging in aantal uitstaande
gewone aandelen

text

IAS 33.70 d

Beschrijving van transacties na verslagperiode met belangrijke wijziging in aantal potentiële
uitstaande gewone aandelen

text

IAS 33.70 d

explanatory text

IAS 21 - Disclosure

explanatory text

IAS 21 - Disclosure

Beschrijving van functionele valuta

text

IAS 21.53

Beschrijving van presentatievaluta

text

IAS 1.51 d, IAS 21.53

Beschrijving van reden waarom presentatievaluta verschilt van functionele valuta

text

IAS 21.53

Beschrijving van reden voor wijziging van functionele valuta

text

IAS 21.54

[842000] Toelichtingen - Gevolgen van wisselkoerswijzigingen
Informatieverstrekking over effect van wisselkoerswijzigingen
Informatieverstrekking over functionele valuta

Identificatie van aanvullende informatie indien valuta niet functionele valuta of presentatievaluta is text

IAS 21.57 a

Omrekeningsmethoden gebruikt bij bepalen van aanvullende informatie

IAS 21.57 c

text

Wisselkoersverschillen

IAS 21 - Disclosure

İn winst of verlies opgenomen winsten (verliezen) op wisselkoersverschillen bij omrekening

X

IAS 21.52 a

Omrekeningsreserves van wisselkoersverschillen

X

IAS 21.52 b

[851100] Toelichtingen - Kasstroomoverzicht
Informatieverstrekking over kasstroomoverzicht

explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Uitleg over totale betaalde of ontvangen vergoeding

text

IAS 7.40 a

Uitleg over deel van vergoeding dat bestaat uit geldmiddelen en kasequivalenten

text

IAS 7.40 b

Beschrijving van bedrag van geldmiddelen en kasequivalenten in overgenomen of afgestoten
dochteronderneming of bedrijven

text

IAS 7.40 c

Beschrijving van activa en verplichtingen in overgenomen of afgestoten dochteronderneming of
bedrijven

text

IAS 7.40 d

Beschrijving van grondslag voor financiële verslaggeving voor bepalen van componenten van
geldmiddelen en kasequivalenten

explanatory text

IAS 7.46

Informatieverstrekking over investerings- en financieringstransacties waarvoor het gebruik van
geldmiddelen of kasequivalenten niet vereist is

explanatory text

IAS 7 - Presentation of a statement of cash flows

Uitleg over investerings- en financieringstransacties aarvoor het gebruik van geldmiddelen of
kasequivalenten niet vereist is

text

IAS 7.43

Beschrijving van verwerving van activa door het aangaan van verplichtingen die hiermee
rechtstreeks in verband staan, of door middel van een financiële lease

text

IAS 7.44 a

Beschrijving van overname van entiteit door uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten

text

IAS 7.44 b

Beschrijving van omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen

text

IAS 7.44 c

text

IAS 7.43

Informatieverstrekking over door entiteit aangehouden belangrijke geldmiddelen en kasequivalenten
die niet beschikbaar zijn voor gebruik door groep

explanatory text

IAS 7.48

Vermelding van aanvullende informatie over financiële posities en liquiditeit van entiteit

explanatory text

IAS 7.50

Informatieverstrekking over overname en afstoting van dochterondernemingen of ***activiteiten***

Beschrijving van andere investerings- en financieringstransacties in natura

[851200] Toelichtingen - Geldmiddelen en kasequivalenten
IFRS 7 - Classes of financial instruments and level
of disclosure, IAS 7 - Presentation of a statement of
cash flows

Geldmiddelen en kasequivalenten
Contanten

X

IAS 7.45

Banksaldi

X

IAS 7.45

Bankovereenkomsten

X

IAS 7.45

Kortlopende beleggingen

X

IAS 7.45

Voorschotten in rekening-courant

X

IAS 7.45

Kortlopende deposito's

X

IAS 7.45

Andere geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 7.45

Totale geldmiddelen en kasequivalenten

X

IAS 1.54 i, IAS 7.45

[851300] Toelichtingen - Kasstroom uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Kasstroom uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Kasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

IAS 7.13, IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) operationele activiteiten

X

IAS 7.18

Kasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

X

IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) investeringsactiviteiten

X

IAS 7.10

Kasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

IAS 7.17, IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten
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Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

X

IFRS 5.33 c

Nettokasstroom uit (aangewend voor) financieringsactiviteiten

X

IAS 7.10

[861200] Toelichtingen - Aandelenkapitaal, reserves en ander aandelenbelang
Informatieverstrekking over aandelenkapitaal, reserves en ander aandelenbelang

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

explanatory text

IAS 1.79 a

Aantal toegestane aandelen

shares

IAS 1.79 a (i)

Aantal uitgegeven en volgestorte aandelen

shares

IAS 1.79 a (ii)

Aantal uitgegeven maar niet volgestorte aandelen

shares

IAS 1.79 a (ii)

Nominale waarde per aandeel

text

IAS 1.79 a (iii)

Rechten, voorkeuren en beperkingen die aan klasse van aandelenkapitaal verbonden zijn

text

IAS 1.79 a (v)

Aandelen in entiteit aangehouden door entiteit of door haar dochterondernemingen of
geassocieerde deelnemingen

text

IAS 1.79 a (vi)

Aandelen die gereserveerd zijn voor uitgifte bij de uitoefening van opties of in het kader van
overeenkomsten voor de verkoop van aandelen

text

IAS 1.79 a (vii)

Informatieverstrekking over klassen van aandelenkapitaal

Informatieverstrekking over reserves en ander aandelenbelang

explanatory text

IAS 1 - Structure and content

Beschrijving van aard en doel van reserves binnen eigen vermogen

text

IAS 1.79 b

Beschrijving van andere aandelenbelangen

text

IAS 1.80

Informatieverstrekking over als eigen-vermogensinstrumenten geclassificeerde financiële instrumenten
explanatory text
met terugkoopverplichting

IAS 1.136A

[868200] Toelichtingen - Aard van belang en beperkingen op toegang tot activa in
fondsen
Informatieverstrekking over belang in fondsen

explanatory text

IFRIC 5 - Consensus

Beschrijving van aard van belang in fondsen

text

IFRIC 5.11

Beperkingen op toegang tot activa in fondsen

text

IFRIC 5.11

explanatory text

IFRIC 2 - Disclosure

[868500] Toelichtingen - Terugbetalingsverbod, overdracht tussen financiële
verplichtingen en eigen vermogen
Informatieverstrekking over terugbetalingsverbod, overdracht tussen financiële verplichtingen en eigen
vermogen
Overdracht tussen financiële verplichtingen en eigen vermogen toerekenbaar aan wijziging van
terugbetalingsverbod
Tijdstip en reden voor overdracht tussen financiële verplichtingen en eigen vermogen toerekenbaar
aan wijziging van terugbetalingsverbod

X

IFRIC 2.13

text

IFRIC 2.13

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

Factoren gebruikt bij het identificeren van te rapporteren segmenten van entiteit

text

IFRS 8.22 a

Beschrijving van soorten producten en diensten waarvan opbrengsten van elk te rapporteren
segment afkomstig zijn

text

IFRS 8.22 b

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

Uitleg over waardering van winst of verlies, activa en verplichtingen van operationeel segment

text

IFRS 8.27

Beschrijving van grondslag voor administratieve verwerking van transacties tussen te
rapporteren segmenten

text

IFRS 8.27 a

Beschrijving van aard van verschillen tussen waarderingen van winsten of verliezen
van te rapporteren segmenten en winst of verlies van entiteit vóór last uit hoofde van
winstbelastingen of baten en beëindigde bedrijfsactiviteiten

text

IFRS 8.27 b

Beschrijving van aard van verschillen tussen waarderingen van activa van te rapporteren
segmenten en activa van entiteit

text

IFRS 8.27 c

Beschrijving van aard van verschillen tussen waarderingen van verplichtingen van te
rapporteren segmenten en verplichtingen van entiteit

text

IFRS 8.27 d

Beschrijving van aard van wijzigingen die in voorgaande perioden zijn aangebracht aan
waarderingsmethoden die voor bepaling van gerapporteerde winst of gerapporteerd verlies
text
van segment zijn toegepast, en eventueel effect van deze wijzigingen op waardering van winst
of verlies van segment

IFRS 8.27 e

Beschrijving van aard en effect van eventuele asymmetrische toerekeningen aan te
rapporteren segmenten

text

IFRS 8.27 f

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

text

IFRS 8.34

explanatory text

IFRS 8 - Disclosure

Basis voor de toerekening van opbrengsten uit de verkoop aan externe cliënten aan individuele
landen

text

IFRS 8.33 a

Uitleg over renteopbrengsten gerapporteerd na aftrek van rentelasten

text

IFRS 8.23

Uitleg over benodigde informatie die niet beschikbaar is en overdreven hoge kosten voor het
opstellen ervan

text

IFRS 8.33, IFRS 8.32

Uitleg over toepassing van IFRS 8 vóór 1 januari 2009

text

IFRS 8.35

Aanvullende informatie over te rapporteren segmenten van entiteit

text

IFRS 8 - Disclosure

[871100] Toelichtingen - Te rapporteren segmenten van entiteit
Informatieverstrekking over te rapporteren segmenten van entiteit
Informatieverstrekking over te rapporteren segmenten van entiteit

Informatieverstrekking over waardering van winst of verlies van operationeel segment, activa en
verplichtingen

Informatieverstrekking over segmenten, belangrijke klanten
Informatie over belangrijke klanten
Vermelding van andere informatie over te rapporteren segmenten van entiteit

[871200] Toelichtingen - Winst of verlies, activa en verplichtingen voor te rapporteren
segmenten
Winst of verlies, activa en verplichtingen voor te rapporteren segmenten

IFRS 8 - Disclosure

Opbrengsten van externe klanten

X

IFRS 8.33 a, IFRS 8.32, IFRS 8.34, IFRS 8.23 a

Opbrengsten van transacties met andere operationele segmenten van dezelfde entiteit

X

IFRS 8.23 b

Opbrengsten

X

IAS 1.102, IAS 1.103, IFRS 8.28 a, IAS 1.82 a, IAS
18.35 b
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Opbrengsten uit rente

X

IFRS 8.23 c, IFRS 8.28 e, IAS 18.35 b (iii)

Rentelasten

X

IFRS 8.23 d, IFRS 8.28 e

Renteopbrengsten (-lasten)

X

IFRS 8.23, IFRS 8.28 e

Afschrijvingskosten

X

IAS 1.102, IAS 1.99, IFRS 8.28 e

Andere materiële baten (lasten)

X

IFRS 8.23 f, IFRS 8.28 e

Belang van entiteit in winst of verlies van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die
administratief worden verwerkt volgens equity-methode

X

IFRS 8.23 g, IFRS 8.28 e

Last uit hoofde van winstbelastingen

X

IFRS 8.23 h, IAS 1.82 d, IFRS 8.28 e

Andere materiële niet-geldelijke posten

X

IFRS 8.23 i, IFRS 8.28 e

Winst (verlies) vóór belastingen

X

IFRS 8.23, IAS 1.102, IFRS 8.28 b, IAS 1.103

Activa

X

IFRS 8.28 c, IFRS 8.23, IAS 1 - Structure and
content

Investering administratief verwerkt volgens equity-methode

X

IFRS 8.24 a, IAS 1.54 e, IFRS 8.28 e

Toename in vaste activa

X

IFRS 8.24 b, IFRS 8.28 e

Verplichtingen

X

IAS 1 - Structure and content, IFRS 8.23, IFRS
8.28 d

Winst of verlies, activa en verplichtingen voor te rapporteren segmenten

IFRS 8 - Disclosure

Operationele segmenten

for each

IFRS 8 - Disclosure

Totaal van entiteit

IFRS 8.28

Operationele segmenten

IFRS 8.28

Te rapporteren segmenten

IFRS 8 - Disclosure

Alle andere segmenten

IFRS 8.16

Materiële restposten

IFRS 8.28

[871300] Toelichtingen - Segmenten, producten en diensten
Segmenten, producten en diensten

IFRS 8 - Disclosure

Opbrengsten van externe klanten

X

Segmenten, producten en diensten

IFRS 8.33 a, IFRS 8.32, IFRS 8.34, IFRS 8.23 a
IFRS 8 - Disclosure

Producten en diensten

for each

IFRS 8 - Disclosure

Producten en diensten

IFRS 8 - Disclosure

[871400] Toelichtingen - Segmenten, geografische gebieden
Segmenten, geografische gebieden

IFRS 8 - Disclosure

Opbrengsten van externe klanten

X

IFRS 8.33 a, IFRS 8.32, IFRS 8.34, IFRS 8.23 a

Vaste activa

X

IFRS 8.33 b, IAS 1.66

Segmenten, geografische gebieden

IFRS 8 - Disclosure

Geografische gebieden

for each

IFRS 8 - Disclosure

Geografische gebieden

IFRS 8 - Disclosure

[871500] Toelichtingen - Segmenten, belangrijke klanten
Segmenten, belangrijke klanten

IFRS 8 - Disclosure

Opbrengsten van externe klanten

X

Segmenten, belangrijke klanten

IFRS 8.33 a, IFRS 8.32, IFRS 8.34, IFRS 8.23 a
IFRS 8 - Disclosure

Belangrijke klanten

for each

Belangrijke klanten

IFRS 8 - Disclosure
IFRS 8 - Disclosure

[901000] Dimensie - Retroactieve toepassing en retroactieve aanpassing
Retroactieve toepassing en retroactieve aanpassing

for each

Retroactieve toepassing en retroactieve aanpassing

IAS 8 - Accounting policies
IAS 8 - Accounting policies

Aangepaste bedragen

IAS 8 - Accounting policies

Oorspronkelijk vermeld

IAS 8 - Accounting policies

Financieel effect van wijzigingen in grondslag voor financiële verslaggeving

IAS 8 - Accounting policies

Financieel effect van correcties van administratieve-verwerkingsfouten

IAS 8 - Accounting policies

[902000] Dimensie - Financieel effect van overgang van voorheen toegepaste GAAP
naar IFRSs
Financieel effect van overgang van voorheen toegepaste GAAP naar IFRSs

for each

Overgang van voorheen toegepaste GAAP naar IFRSs

IFRS 1 - Presentation and disclosure
IFRS 1 - Presentation and disclosure

IFRSs

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Voorheen toegepaste GAAP

IFRS 1 - Presentation and disclosure

Effect van overgang naar de IFRSs

IFRS 1 - Presentation and disclosure

[903000] Dimensie - Voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

for each

Totale voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

IFRS 5 - Presentation and disclosure
IFRS 5 - Presentation and disclosure

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

IFRS 5 - Presentation and disclosure

Als aangehouden voor verkoop geclassificeerde groepen activa die worden afgestoten

IFRS 5 - Presentation and disclosure

[913000] Dimensie - Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening

for each

Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening

IAS 27 - Disclosure
IAS 27 - Disclosure

Geconsolideerd

IAS 27 - Disclosure

Afzonderlijk

IAS 27 - Disclosure
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International Financial Reporting Standards (IFRS® )
The IFRS® Taxonomy Illustrated presents a simplied view of the IFRS Taxonomy in an easy to read, visual
format that does not require knowledge of XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
This illustration of the IFRS Taxonomy has been specially prepared for accountants, auditors and those
wanting a comprehensive overview of the structure and content of the IFRS Taxonomy, in order to
promote understanding of the Taxonomy and assist with preparing IFRS financial reports in XBRL format.
It is available in two versions - the IFRS Taxonomy organised according to financial statements, and the
IFRS Taxonomy organised by IFRSs.
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